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Inleiding
Met het Jaarverslag 2020 geven het dagelijks en algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond
inzicht in wat wij in opdracht van de gemeentebesturen en het provinciebestuur in 2020 hebben
uitgevoerd. Het Jaarverslag 2020 wordt aan de colleges van B&W van de gemeenten en het college
van GS van Provincie Noord-Holland voorgelegd ter kennisname en maakt zodoende onderdeel uit
van onze rapportagestructuur, zoals bedoeld in artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht. Het
jaarverslag omvat de taken die voornoemde colleges bij Omgevingsdienst IJmond hebben
ondergebracht.

Voorwoord
Het jaar 2020 startte als alle voorgaande jaren, sinds de Omgevingsdienst in 1999 werd opgericht.
Onze medewerkers stonden weer voor onze gemeenten en de provincie klaar om aan de slag te
gaan. Dat werd toch even anders in maart 2020. Plotseling zaten we vrijwel allemaal thuis.
Vanachter onze computers deden we administratieve controles, we werkten de systemen bij en
duurzaamheidsprojecten liepen ‘gewoon’ door. Iedereen heeft hard gewerkt om het werk zo veel
mogelijk en zo snel mogelijk door te laten gaan.
Toezicht & Handhaving
Wij krijgen regelmatig de vraag hoe wij in deze tijd toezicht kunnen houden bij bedrijven en op
milieubelastende activiteiten in onze leefomgeving. Wij vinden het altijd belangrijk fysiek aanwezig
te zijn in onze regio’s, dat was in 2020 dus even wennen. Onze toezichthoudende en handhavende
taken gingen wel door. We zochten en vonden inspectiemethoden op afstand, deden veel
administratief werk, hebben onze drones ingezet of gebruikten videobellen. Wel maakten we de
keuze om in 2020 alleen bij risicosituaties of bij potentieel onomkeerbare grote effecten op het
milieu een fysieke controle uit te voeren. Uiteraard met inachtneming van op de dat moment
geldende maatregelen rondom COVID-19. In de regio bleven wij zichtbaar en aanwezig door
regelmatig onze ronde te rijden en daarbij onze ogen open te houden voor bijzonderheden en
verleenden hulp waar nodig.
Omgevingswet
Naast toezicht waren er ook andere grote thema’s. Zoals de Omgevingswet. Inmiddels treedt deze
naar verwachting 2022 in werking. Met recht één van de grootste veranderingen in ons bestaan.
We hebben de afgelopen jaren, samen met gemeenten binnen ons werkgebied, de provincie en
Veiligheidsregio Kennemerland en Zaanstreek-Waterland al diverse voorbereidingen getroffen om
ervoor te zorgen dat er met de nieuwe kaders gewerkt kan worden. Er zijn, in samenwerking met
gemeenten, diverse pilots, bijeenkomsten en kennissessies georganiseerd om kennis uit te
wisselen. 2021 wordt het jaar waarin alles samen moet komen.
Energietransitie
En ook, misschien wel juist nu blijft de energietransitie hoog op de agenda staan. De overstap op
duurzame energie en warmte is voor ons nog steeds aan de orde van de dag. In 2020 zijn we
verder gegaan met de Transitievisies Warmte en een Wijk Uitvoeringsplan en werden er Regionale
Energie Strategieën opgesteld. Er is digitaal overlegd met stakeholders en inwoners over de
gevolgen van deze verandering. Ook gingen collectieve inkoopacties voor zonnepanelen door en
waren succesvol, startte er een project waarbij we particuliere woningeigenaren dankzij subsidie
van Provincie Noord-Holland kosteloos de kans gaven om met kleine maatregelen energiebesparing
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te realiseren. We zijn dit jaar vaker in en om huis gebleven, waardoor ook het werken aan een
duurzaam thuis met meer enthousiasme werd ontvangen.
Klaar voor de toekomst
We blijven klaarstaan voor onze gemeenten en de provincie om hen, in de volle breedte van ons
takenpakket, te ondersteunen en te adviseren. Aan de collega’s van Omgevingsdienst IJmond zal
het niet liggen. Samen hebben wij in 2020 laten zien dat we kunnen omgaan met onverwachte
gebeurtenissen en dan toch uitvoering kunnen blijven geven aan de reguliere uitvoeringswensen
van onze gemeenten en provincie.
Bert Pannekeet
Directeur Omgevingsdienst IJmond
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Uitvoerend jaarverslag 2020
Omgevingsdienst IJmond
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Jaarverslag 2020
Gebiedsbrede uitvoering
Omgevingsdienst IJmond voert het volledige
basistakenpakket uit voor de gemeenten
Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, EdamVolendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede,
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest,
Velsen, Waterland, Wormerland
en Zandvoort en voor Provincie Noord-Holland.
Voor een groot aantal gemeenten wordt daarnaast
ook uitvoering gegeven aan de overige
milieutaken (zowel vergunningverlening, toezicht
en handhaving als milieuadvisering en
beleidsvoorbereiding en uitvoering).

1. Gebiedsbrede uitvoering

veranderende wet- en regelgeving, dan wel het
beschermingsniveau daartoe aanleiding biedt.
De nadruk ligt op het tijdig besluiten van de

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

procedures.

wij voor alle gemeenten uitvoerden. Daarnaast
hebben wij ook projecten regio- en

Toezicht en handhaving

gemeentebreed uitgevoerd. Over deze projecten
leest u in de hoofdstukken 2, 3 & 4.

Vergunningverlening

In deze rapportage wordt beschreven
aan welke taken op gebiedsbreed niveau
uitvoering wordt gegeven.

COVID-19
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft het
Vergunningverlening en de afhandeling van

afgelopen jaar diverse vragen gekregen van

meldingen en maatwerk is grotendeels een

mensen die zich afvroegen hoe wij in deze

vraaggestuurd proces. Daarnaast vindt

bijzondere tijden van de COVID-19-crisis

ambtshalve actualisatie plaats indien
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toezicht kunnen houden bij bedrijven en

ronde te rijden, daarbij lettende op

gestart of zijn de ZZS afvoeren en of deze niet

milieubelastende activiteiten in onze

bijzonderheden maar behulpzaam waar nodig.

meer gebruikt worden. Slechts in enkele

leefomgeving. Kan dat nu überhaupt nog wel
en hoe doen jullie dat dan?

gevallen hebben wij een volledige uitvraag van
Bij incidenten hadden wij onze calamiteiten-

de bedrijven ontvangen. Bij de overige

dienst die als altijd alert was. Per situatie

bedrijven waar de ZZS worden gebruikt, wordt

Controles werden uiteraard wat aangepast

beoordeelde zij of een controle ter plaatse

momenteel gewerkt aan het volledig maken van

vanwege de maatregelen, maar ODIJ ging op

moest worden uitgevoerd of dat het anders kon.

de uitvragen. Met een volledige uitvraag wordt

een verstandige en veilige manier door.

gekeken of er emissieonderzoeken moeten

Wel is er gekozen voor enkele andere projecten

Zeer Zorgwekkende Stoffen

plaatsvinden. Dit is in lijn met het landelijke

ten opzichte van het uitvoeringsprogramma

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn

beeld ten aanzien van de uitvragen.

2020. Simpelweg doordat de uitvoerbaarheid

gevaarlijk voor mens en milieu omdat ze

Van de provinciale bedrijven worden nog de

niet altijd haalbaar was.

bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de

gegevens over de emissie van ZZS naar lucht

voortplanting belemmeren of zich in de

en water verzameld. Wel hebben de betreffende

Bij sommige inrichtingen is gekozen voor

voedselketen ophopen. Mensen en ecosystemen

bedrijven een eerste aanzet van de uitvragen

aspectcontroles ten opzichte van integrale

kunnen in contact komen met deze ZZS via het

aangeleverd. Twee van deze uitvragen dienen te

controles of is besloten de fysieke controle

milieu (lucht, water of bodem), voedsel, de

worden aangevuld. Eén uitvraag is als compleet

vanwege de nut en noodzaak in deze pandemie

werkplek, of via producten zoals huishoud-

beoordeeld en bij twee bedrijven is aangetoond

niet uit te voeren. Alleen bij grote risico-

chemicaliën. Het is een landelijk speerpunt om

dat er geen ZZS vrijkomen. Bij de gemeente-

situaties of bij potentieel onomkeerbare grote

de risico's van ZZS voor mens en milieu te

lijke bedrijven inventariseren we waar ZZS vrij

effecten, zijn wij fysiek gaan controleren.

minimaliseren. Momenteel werken wij aan een

kunnen komen door middel van toezicht-

Daarbij namen de inspecteurs alle veilig-

project dat als doel heeft inzicht te krijgen waar

controles en het beoordelen van meldingen of

heidsinstructies en maatregelen van het RIVM

deze stoffen in ons werkgebied vrij kunnen

vergunningaanvragen.

in acht.

komen en in welke hoeveelheden.
(LPG-)tankstations

Het werken tijdens COVID-19 vroeg dus om de

In het kader van het project is inmiddels bij 400

In 2020 was de insteek voor de controles op

nodige creativiteit, en veel werk vond digitaal

bedrijven geïnventariseerd of er ZZS vrij

(LPG-) tankstations aspectcontroles op basis

plaats. Het toetsen van rapportages ging wel

kunnen komen. Sinds de start begin 2019 tot en

van externe veiligheid voor het laden en lossen

gewoon door, net als het beoordelen van

met het eind 2020 is er bij 34 bedrijven

van brandstoffen.

klachten en incidenten. In de regio bleven wij

geconstateerd dat er mogelijk ZZS vrij kunnen

zichtbaar en aanwezig door regelmatig onze

komen. Bij deze bedrijven is een uitvraag
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De eerste aspectcontrole bestond uit het

moet worden aangeleverd bij het RVO. Wij zien

plaatsgevonden op keuring, protocollen en

controleren of het afleveren van LPG altijd

er op toe dat de bedrijven in ons werkgebied

onderhoud. Er zijn bij zeven bedrijven

plaatsvindt onder toezicht van een daartoe

hier gevolg aan geven. Hiervoor zijn de

overtredingen geconstateerd. Deze hadden

bevoegd persoon. Er zijn twintig controles

databases van RVO en ODIJ zodanig aangepast

betrekking op onder andere het logboek, de

uitgevoerd op naleving voorschriften afleveren

dat deze informatie digitaal uitgewisseld kan

keuring veilig functioneren van de koel-

zonder toezicht, hierbij is tweemaal een

worden.

installaties of protocollen op het functioneren

overtreding geconstateerd.

van de noodstop- en het alarmeringssysteem.
In oktober 2020 zijn bedrijven die tot dan toe

Bij de tweede aspectcontrole lag de nadruk op

nog geen invulling hebben gegeven aan de

Weeelabex

twee onderwerpen voor alle tankstations in ons

Informatieplicht middels een mailing verzocht

Er zijn dit jaar in totaal twintig controles

werkgebied. Er werd gecontroleerd op de

de informatie bij het RVO aan te leveren. Alle

uitgevoerd bij kringloopbedrijven in het kader

aanwezigheid van een aardingspaal voor de

inspanningen hebben als resultaat dat in 2020,

van werkzaamheden die worden uitgevoerd met

afvoer van statische elektriciteit bij het vulpunt

1298 bedrijven aan de Informatieplicht hebben

e-waste en de afgifte van e-waste. Er is

van de ondergrondse tanks. Daarnaast is

voldaan. De laatste achterblijvers zijn aange-

waarschuwend en informerend opgetreden zoals

gecontroleerd op een mogelijke

schreven middels een vooraankondiging last

vastgelegd in onze VTH-strategie milieu 2019-

vergunningplicht voor het op afleveren van

onder dwangsom om ze alsnog te bewegen.

2022. Elke kringloopwinkel is daarnaast
ingelicht over de gevaren van handelingen met

vloeibare brandstoffen voor het wegverkeer. Er
zijn acht bedrijfscontroles uitgevoerd, waarbij

In 2021 wordt een start gemaakt om de

e-waste. Bij iedere brief is een informatieblad

twee overtredingen zijn geconstateerd. Deze

aangeleverde informatie te beoordelen.

meegezonden met de gevaarlijke stoffen die
zich in e-waste bevinden. Deze informatie is ook

hadden onder andere betrekking op
administratie, aarding en kathodische

Ammoniak koelinstallaties

gedeeld met de Branchevereniging

bescherming.

Er zijn richtlijnen voor de brandveilige,

Kringloopbedrijven.

arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van
Informatieplicht

ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties

Begin 2021 worden de laatste controles

2020 stond in het teken van de Informatieplicht

en warmtepompen.

uitgevoerd en zal een eindevaluatie worden

Energiebesparing. Bedrijven met een energie-

opgesteld.

verbruik van 50.000 KWh en/of 25.000 m3 gas

In ons werkgebied zijn er 25 ammoniak

per jaar moeten vanaf 1 juli 2019 eens per vier

koelinstallaties, dit is er één meer dan het

Asbestdaken

jaar rapporteren wat zij aan energiebesparende

voorgaande jaar. Bij de 17 bedrijven waar deze

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer tegen het

maatregelen hebben getroffen. Deze informatie

koelinstallaties staan, heeft een controle

verbod op asbestdaken gestemd. Het verbod
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zou leiden tot grote financiële en operationele

Vuurwerk

In 2020 zijn wij 13 keer geïnformeerd over

lasten die volgens LTO Nederland en Aedes niet

In april 2020 zijn alle vuuwerkverkooppunten,

incidenten of ongewone voorvallen. Dit heeft

in verhouding staan tot de kans op asbest

30 stuks, aangeschreven om de documenten

betrekking op branden waarbij mogelijk

gerelateerde ziektes. Een meerderheid van de

welke nodig zijn voor de verkoop en opslag

milieuschade kan of is ontstaan, bijvoorbeeld

Eerste Kamer kan zich hierin vinden, waarmee

van vuurwerk bij ons, ter controle, in te dienen.

door asbest, lekkage van bodemverontreini-

het verbod is verworpen. Per brief aan de kamer

Dit zijn documenten met betrekking tot de

gende stoffen of ernstige bedrijfsstoringen die

heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en

brandveiligheid, keuring blusmiddelen, keuring

mogelijk milieuschade veroorzaakten of konden

Waterstaat op 16 oktober 2019 de leden verder

en onderhoud brandmeld- en sprinkler-

veroorzaken.

geïnformeerd over het vervolgtraject. De

installaties. De termijn voor aanlevering was

strekking was dat de opgave om asbest uit de

gesteld op 15 november 2020. Bij controle

Strafrechtelijke beschikkingen

leefomgeving te verwijderen onverminderd blijft

begin december 2020 is gebleken dat alle

Er zijn in totaal 16 processen-verbaal, 1 SAM-

bestaan. Wij hebben vanuit deze gedachte in

verkooppunten de door ons gevraagde

verbaal (Snelle Afdoening Milieu), 2 bestuurlijke

2020 een plan van aanpak ontwikkeld om het

documenten hadden ingediend en akkoord

strafbeschikkingen milieu en 1 boeterapport

asbestsaneringsproces in goede banen te leiden

waren. Tevens is er heel veel tijd besteed aan

ingediend. De strafrechtelijke sancties zijn

voor een veilige, schone en asbestvrije

advisering en beantwoorden van vragen van

opgesteld voor overtredingen in het kader van

omgeving in 2028.

de diverse verkooppunten binnen de regio's

milieu, bodem, sloopwerkzaamheden en

omtrent de COVID-19-regelgeving, het

vuurwerk. Specifiek gaat het om de volgende

Onze taak is het monitoren en informeren van

verkoopverbod van verboden vuurwerk en

overtredingen.

gemeenten ten opzichte van een positieve

vervolgens ook het algehele verkoopverbod als

bijdrage bij het verhelpen van de

gevolg van COVID-19 en de lockdown. Het

In het kader van milieu: zwerfafval en de

asbestdakenproblemathiek. Wij zullen daarin

grootste gedeelte van de verkooppunten moest

ordentelijkheid van de inrichting, recidive van

ook waar nodig de gemeente koppelen aan de

gesloten blijven. Een uitzondering hierop waren

diverse feiten (waaronder opslag gevaarlijke

provincie en de gegevens bijhouden van de

de doe-het-zelf-winkels.

stoffen), het niet tijdig ledigen van een vetput,
het onjuist opslaan van gevaarlijke en bodem-

inventarisatie voor een sluitende businesscase.
Incidenten en calamiteiten
Sinds het begin van het project in 2019 is er
38.856m2 asbest gesaneerd.
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bedreigende (vloei)stoffen, het verspreiden van
houtmot, niet voorkomen van bodemverontreiniging en het onvergund in werking zijn van
een inrichting.

In het kader van bodem: het saneren of

Wij zijn initiator van het overleg dat twee

het besparen van energie. Bij een energie-audit

uitvoeren van andere werkzaamheden in ernstig

maandelijks plaatsvindt tussen de

wordt via een systematische aanpak informatie

verontreinigde grond door een daartoe niet

Omgevingsdiensten en de Inspectie SZW

verzameld over het actuele energieverbruik van

gecertificeerd bedrijf en/of niet indienen van

(Arbeidsinspectie). Tijdens dit overleg is

een onderneming. Per 1 juli 2019 is de

een BUS-melding, het toepassen van grond

besloten om op 3 november een symposium

uitvoering van de EED verschoven naar RVO

zonder daartoe een melding te hebben gedaan,

te organiseren voor de toezichthouders,

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De

het vermengen van houtmot met de bodem en

vergunningverleners, inspecteurs en betrokken

controle van energie-audits, die voor 1 juli 2019

het uitvoeren van (illegale) werkzaamheden in

leidinggevenden van omgevingsdiensten en

bij gemeenten of provincies zijn ingediend,

grond met asbest.

ISZW. Deze dag heeft digitaal plaatsgevonden

blijven onze verantwoordelijkheid.

waarbij er 114 deelnemers actief hebben
Tenslotte is er een proces verbaal opgesteld

deelgenomen aan presentaties van Certifi-

In samenspraak met de RVO gebruiken wij in

met betrekking tot illegale sloop (zonder

cerende Instanties. De dag is enthousiast

het spoor van de EED de Erkende Maatregelen-

sloopmelding) en verhuur. In samenwerking

ontvangen. In 2021 wordt het symposium

lijst bij bedrijfscontroles. Op deze lijst staan

met de politie is een proces-verbaal opgemaakt

opnieuw georganiseerd.

maatregelen zoals dubbel glas, hr-ketels en

m.b.t. een illegale opslag van vuurwerk.
Naast de ’proces verbalen is één SAM-verbaal

energiezuinige verlichting. Als een bedrijf
Energie

(Snelle Afdoening Milieu) opgesteld voor het

maatregelen van deze lijst treft, geeft het
zeker invulling aan de besparingsplicht.

onjuist verwijderen van een tank. Verder zijn
er twee bestuurlijke strafbeschikkingen milieu

Ter ondersteuning kan een datalogger geplaatst

opgesteld voor een illegale sloop en één

worden om inzicht te krijgen in het energie-

boeterapport voor het schenken van

verbruik. De datalogger meet of klimaat- en

alcoholhoudende drank zonder vergunning.

ventilatie-installaties optimaal staan ingeregeld
en welke besparingen er te realiseren zijn.

Asbest en Bodem

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)
bevat verplichtingen voor grotere bedrijven. Met
als doel om meer maatregelen te treffen voor
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Klachten

in mei 2020 een succesvolle test hebben gedaan
met de Pre-omgeving van het DSO.
Diverse gemeenten zijn ter voorbereiding
gestart met het opstellen van Omgevingsvisies.
Omgevingsdienst adviseert gemeenten over hoe
milieu plaatskrijgt in deze omgevingsplannen.
Dit gebeurt op uiteenlopende wijze. Zo geven
we bij de ene gemeente inzicht in het huidige
milieusituatie en leveren wij bij de andere input
op de ontwikkelmogelijkheden van zoekgebieden. Op deze manier leveren wij per
gemeente maatwerk.

Wetgevingsontwikkeling
Omgevingswet
Op 20 mei 2020 besloot de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de
datum van de inwerkingtreding van de
Omgevingswet met een jaar uit te stellen. De
voorgestelde inwerkingtredingsdatum werd 1
januari 2022.
Wij hebben het afgelopen jaar, samen met de
aangesloten gemeenten en provincie, al
voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen
dat kan worden gewerkt met deze nieuwe
kaders. Hiervoor is dan ook een routekaart
ontwikkeld ‘Route 2022’. Deze route geeft aan

welke stappen in de tijd, door gemeenten en

Afstemmen door gemeenten met ketenpartners

Omgevingsdienst, moeten zijn uitgevoerd om

is hiervoor wel noodzakelijk. Gemeenten en

tijdig gereed te zijn voor het inwerkingtreden

Omgevingsdienst krijgen ondersteuning bij

van de Omgevingswet. Wij zijn met onze

implementatievraagstukken rond de

gemeenten in gesprek over de planning en

Omgevingswet van Regionale Implementatie-

sluiten waar mogelijk aan.

coaches Omgevingswet (RIO). De RIO’s bieden
op regionale schaal ondersteuning bij onder

Wel zijn wij daarbij afhankelijk van hoe en

andere implementatievraagstukken in

wanneer de aangesloten gemeenten het digitale

interbestuurlijk verband. In het werkgebied van

stelsel inrichten. Vanuit onze ICT afdeling is

de Omgevingsdienst is eind 2020 een project

begin 2020 een start gemaakt met het

gestart om op regionaalniveau afspraken te

aansluiten op het Digitaalstelsel Omgevingswet

maken. Inhoudelijk zullen regionale afspraken,

(DSO). Hiertoe is in samenwerking met de

als het versterken van het VTH-systeem,

leverancier, ons VTH systeem OpenWave

ketenhandhaving, gelijkluidende regels voor

aangepast. Dit heeft erin geresulteerd dat we

zelfde milieubelastende activiteit, worden
gemaakt.
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De huidige wetgeving voor vergunningverlening,

Belangrijk bij de overdracht van de bodemtaken

Wanneer het totale overzicht compleet is,

toezicht en handhaving zal door de

en bevoegdheden is om vooraf te bepalen voor

bespreken we dit met de provincie voor

Omgevingswet gaan wijzigen. Als gevolg van

welke bodemlocaties de gemeente bevoegd

vervolgacties. Ook voormalige stortlocaties

deze stelselwijziging zullen de mandaat- en

gezag wordt en welke locaties voorlopig vallen

hebben we nader bekeken en gekeken of er

delegatiebesluiten moeten worden aangepast.

onder Overgangsrecht. Wij hebben afgelopen

nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Denk

Eind 2020 is gestart met een project om deze

jaar voor alle gemeenten in ons werkgebied,

daarbij bijvoorbeeld aan de toepassing van een

aanpassing voor te bereiden. Er wordt nog

waarvoor wij bodemtaken uitvoeren, ons

leeflaag. Onze bevindingen delen wij volgend

onderzocht of de Gemeenschappelijke regeling

bodeminformatiesysteem gescreend en een

jaar met de provincie en maken dan afspraken

moet worden aangepast.

overzicht gemaakt van locaties die straks onder

over mogelijke vervolgacties vanuit de

het bevoegd gezag van gemeenten komen en

provincie, voordat de locaties straks vallen

Tenslotte hebben wij voor meerdere gemeenten

anderzijds welke locaties voorlopig via het

onder het bevoegd gezag van gemeenten.

trainingen en cursussen over de Omgevingswet

Overgangsrecht onder het bevoegd gezag van

gegeven. Zo is in 2020 aan gemeente

de provincie blijven. Wij hebben deze screening

Met de komst van de Omgevingswet per 2022

Heemskerk twee keer een Bruidsschat

voor onze gemeenten afgerond en deze

wordt door het Rijk de Wet bodembescherming

Omgevingswet training gegeven en is dit

gepresenteerd bij de betreffende gemeenten.

(Wbb) ingetrokken en gaan beperkte rijksregels

onderwerp ook door ons aan de Omgevingstafel
behandeld.
Warme overdracht bodemtaken
Met de aanstaande inwerkingtreding van de
Omgevingswet veranderen ook de regelgeving,
taken en bevoegdheden op bodemgebied. De
regels zelf veranderen, waardoor gemeenten
meer ruimte krijgen om binnen grenswaarden
zelf keuzes voor hun bodemkwaliteit te maken.
Tegelijkertijd vindt er ook een wijziging plaats
in bevoegd gezag, inzake de taken voor
bodemverontreiniging. De bevoegdheden gaan
dan over van provincie naar gemeenten.

gelden voor Bodem in de Omgevingswet (Ow).
Om een goed beeld te krijgen over de status

Om de gevolgen voor bodem in de Omgevings-

van diverse bodemlocaties hebben wij extra

wet voor ons in beeld te brengen, is een

aandacht gegeven aan zowel voormalige

(eerste) impactanalyse uitgevoerd.

stortlocaties binnen ons werkgebied als
nazorglocaties (dit zijn gesaneerde locaties met

Op 16 september vond het Bestuurlijk

nazorgverplichtingen zoals het in stand houden

Bodemberaad plaats. Deze is ambtelijk en met

van een leeflaag en/of verhardingslaag op de

bestuurders voorbereid. Belangrijk aandachts-

verontreiniging). Voor wat betreft de nazorg-

punt voor deze regio is de bekostiging van de

locaties hebben we steekproefsgewijs diverse

(nieuwe) bodemtaak. Dit agendapunt leidde tot

controles uitgevoerd. We constateerden hier

de afspraak dat de provincie namens alle

nog enkele aandachtspunten. Het gaat hier

gemeenten een brief aan de minister zou sturen

veelal om een benodigde actualisatieslag in het

met het verzoek om hierover op korte termijn

bodeminformatiesysteem, zoals actualisatie van

meer duidelijkheid te geven. Naar verwachting

contouren en maatregelen en beperkingen).
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volgt in het eerste kwartaal van 2021 meer

Schiphol

een eigen analyse uit of dit ook daadwerkelijk

informatie.

Een van de belangrijkste bestuurlijke

heeft geleid tot hinderreductie.

wapenfeiten voor ons werkgebied was het
indienen van een gezamenlijke zienswijze vanuit

In 2020 hebben wij ook namens onze

Stikstofthemathiek

de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS; een

gemeenten deelgenomen aan twee

Wij zitten in de werkgroep stikstof van de

samenwerkingsverband van 4 provincies en 56

werkgroepen; de werkgroep quickscan

provincie Noord Holland. In deze werkgroep zijn

gemeenten) op de luchtvaartnota. In de

hinderbeperking en de werkgroep Bocht om

diverse grote gemeenten en omgevingsdienst-

zienswijze werd forse kritiek op het gebrek aan

Uitgeest. De laatste werkgroep leidde tot een

en uit de provincie vertegenwoordigd. De

integraliteit en het nemen van een voorschot op

hinderreducerende maatregel waarbij

werkgroep heeft als doel de problematiek die

verdere groei van de luchtvaart geuit. In

vliegtuigen in de nacht via een gekromde

ontstaan is rondom stikstofdepositie met elkaar

navolging van de BRS-reactie diende de regio

nadering aanvliegen op de Polderbaan en

te bespreken en samen te zoeken naar

Haarlem-IJmond-Alkmaar en vijf gemeenten

daarmee woongebieden vermijden. Eind

werkbare oplossingen. Door de deelname aan

eveneens een kritische zienswijze in. In

december vond er een bestuurlijke afweging

de werkgroep kunnen wij gemeenten en

november is de definitieve Luchtvaartnota

plaats van de varianten en is deze terug-

bestuurders goed informeren over alles wat er

2020-2050 gepubliceerd. Aankomende jaren

gekoppeld aan de minister die daar uiteindelijk

in het stikstofdossier speelt.

zullen wij namens de gemeenten betrokken

een beslissing over inneemt. Begin 2021 wordt

blijven via het Uitvoeringsprogramma

vanuit deze werkgroep de omgeving

Luchtvaartnota.

geïnformeerd over de mogelijke maatregel.

De werkgroep versnelling vergunningverlening

Op verzoek van omwonenden en het

Naast deze thema’s speelden in 2020 diverse

maakt onderdeel uit van de werkgroep stikstof.

Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol

onderwerpen die ook in 2021 hoog op de

Ook in deze werkgroep zijn wij vertegen-

(ORS) onderzocht de Luchtverkeersleiding

agenda blijven, waaronder cumulatie, de

woordigd. Een van de opbrengsten uit 2020 is

Nederland (LVNL) of optimalisatie van de vaste

luchtruimherziening, meten en berekenen en

de mogelijkheid om vuistregels op te stellen

naderingsroute ’s-nachts naar de Polderbaan

daarbij de intentie om te komen tot een

waardoor straks niet langer ieder project zijn

mogelijk is, door hoger boven de Noordzee aan

landelijke meetstrategie en de verlaging van het

eigen berekening hoeft uit te voeren. In 2021

te vliegen. Het hoger aanvliegen ’s-nachts

aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000

zullen wij voor de gemeente beoordelen welke

scheelt in het geluid dat op de grond gehoord

dat wordt vastgelegd via het LVB1, naar

vuistregels er mogelijk zijn.

wordt. Het gaat bij deze maatregel om circa

verwachting begin 2021.

Advisering

Daarnaast bespreken wij de wensen, zorgen en
knelpunten die er binnen de gemeenten spelen.

8.500 landingen* 's-nachts. In mei is deze
maatregel ingevoerd. In 2021 voert de regio
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Energietransitie

energie hoeft niet alleen in de gemeente zelf

Communicatie

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving

toegepast te worden. Sterker nog, juist

Digitale toegankelijkheid

is een van de grote maatschappelijke opgaven.

regionale samenwerking kan hierin een groot

ODIJ ondersteunt en adviseert gemeenten en

voordeel bieden. Dat geldt niet alleen voor onze

burgers in de transitie naar een klimaatneutrale

regio, maar voor heel Nederland. Kortom; een

leefomgeving.

omvangrijk en complex project met een hoge
tijdsdruk, die een sterke samenwerkings-

In 2020 hebben veel beleidsdocumenten waarin

structuur vergt.

ambities zijn neergelegd ten aanzien van de
energietransitie, vormgekregen. Zo is onder

Daarom is gestart met een landsdekkend

aanvoering van provincie Noord-Holland de

systeem van Regionale Energiestrategieën

Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld en

(RES). Door alle regio’s bij elkaar op te tellen

zijn verschillende gemeenten gestart met het

(energievraag en energieaanbod) wordt

opstellen van transitievisies warmte. Op basis

duidelijk hoe en met welk tempo we in

van deze visies worden wijkuitvoeringsplannen

Nederland samen invulling kunnen geven aan

opgesteld. In het kader van de milieuwetgeving

het Klimaatakkoord van Parijs. De provincie

hebben wij van oudsher veel ervaring opgedaan

Noord-Holland is verdeeld in tweeën. Noord-

op het gebied van besparingstechnieken en

Holland Noord (NHN) en Noord-Holland Zuid

alternatieve energieopwekking. Zo lopen er veel

(NHZ). Binnen de regio NHZ werken de

toezicht- en stimuleringsprojecten bij bedrijven

gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,

op bedrijventerreinen waaronder de GreenBiz

Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan,

IJmond.

Velsen, Wormerland en Zandvoort als
deelregio’s IJmond/Zuid-Kennemerland en

In 2020 hebben wij veel vragen op ons af zien

Zaanstreek/Waterland samen aan de input voor

komen voor ondersteuning gericht op

de RES. Voor dit proces is een regiegroep

daadwerkelijke uitvoering.

samengesteld, die bestaat uit ambtenaren van
de betrokken gemeenten. Wij vervullen een

Regionale Energie Strategie
We stappen over op duurzame energiebronnen,
energie die we zelf gaan opwekken. Opgewekte

ondersteunende rol binnen dit proces. Voor de
regio NHN werken wij namens de gemeenten
Uitgeest mee aan de RES.

Nederlandse overheidsinstanties (‘openbare
diensten’) mogen bij het aanbieden van digitale
diensten geen onderscheid maken tussen
personen met en zonder handicap of chronische
ziekte. Het Besluit digitale toegankelijkheid
overheid voorziet in specifieke voorschriften met
betrekking tot de toegankelijkheid van websites
en mobiele applicaties van overheidsinstanties.
In 2020 zijn vorderingen gemaakt ten aanzien
van het digitaal toegankelijk maken van de
website www.odijmond.nl. Medewerkers die de
website beheren en gegevens plaatsen zijn op
de hoogte gesteld van de nieuwe regels ten
aanzien van (bladerbare) PDF's publiceren,
schrijfwijze en plaatsen van digitaal toegankelijke weblinks. Begin 2021 volgt een
organisatiebrede workshop om de nieuwe
richtlijnen onder de aandacht te brengen, zodat
’medewerkers die informatie of anderszins op de
website plaatsen, deze kennis hebben en weten
toe te passen.
Communicatietafel OD’s in PNH
Op initiatief van ons zijn de communicatieafdelingen van de omgevingsdiensten in
provincie Noord-Holland bij elkaar gekomen om
kennis en ervaring uit te wisselen op diverse
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thema’s. In 2020 vond de eerste
Communicatietafel OD's in PNH plaats. Er is
gesproken over de manier van omgaan met
(hogere aantallen) persvragen en de trend
‘transparante overheid’. Alle ’omgevingsdiensten hebben aangegeven dit overleg eens
per drie maanden te willen voortzetten. Voor
het eerste overleg in 2021 staan de thema’s
profilering en Omgevingswet op de agenda.
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Jaarverslag 2020
Regio IJmond
Tot de gemeenten in de regio rekenen we
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.
De regio kenmerkt zich door de aanwezige zware
industrie, havens, transport en visserij, dicht op
woon- en recreatiegebieden. Een groot deel van
de aanwezige natuur in de regio IJmond is
daarnaast aangewezen als Natura2000-gebied.
Dit levert een spanningsveld op waarvan de
IJmondgemeenten in 1999 besloten dat dit in
gezamenlijkheid geadresseerd moest worden.
Daarmee was Omgevingsdienst IJmond geboren.
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen
hebben in de loop van de jaren gezamenlijk beleid
ontwikkeld op het gebied van onder meer
luchtkwaliteit, bodembeheer en mobiliteit.

2. IJmond
In dit hoofdstuk leest u over de projecten die
wij voor alle gemeenten in deze regio
uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten
gebieds- en gemeentebreed uitgevoerd. Over
deze projecten leest u in de hoofdstukken 1,
2.1, 2.2, 2.3, & 2.4.

Toezicht en handhaving
In de periode tijdens COVID-19 hebben wij
aanvullend op de gebiedsbrede manier van
toezicht, administratieve controles gedaan in de
uitvoering op middelgrote stookinstallaties bij
bedrijven en woongebouwen. Bij een
ruime meerderheid van de controles zijn
overtredingen geconstateerd. Dit betreft
stookinstallaties die al jaren niet meer zijn
gekeurd. Het positieve gevolg is dat enkele
bedrijven die zijn aangeschreven versneld van
het gas afgaan, omdat zij anders hun
stookinstallatie opnieuw dienden te keuren.
SCIOS-keuring
SCIOS is de benaming van het verplichte
keuringscertificaat voor stookinstallaties vanuit
de activiteitenregeling. Voor de verschillende
gemeenten in ons werkgebied hebben wij
controles uitgevoerd op het gebied van de
SCIOS keuring.

Advisering
‘Global Sea Spray’
De PFAS-stoffen in de atmosfeer lijken vooral
neer te slaan boven land. Boven zeeën en
oceanen hopen de stoffen zich op, waarvan een
deel neerslaat zodra het de kustlijn bereikt. Zo
kunnen juist daar hogere concentraties PFASstoffen ontstaan.
Wij hebben in dit verband de bestaande bodemkwaliteitskaart (BKK) geactualiseerd voor PFAS.
De bestaande kwaliteitskaart en achtergrondwaarde is aangevuld met informatie over
de aanwezigheid van PFAS. Samen met het
vernieuwde beleid, geeft de kaart meer
duidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden
voor grond en bagger in de regio.
Luchtkwaliteit
Zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en
scheepvaart leggen een zware druk op het
milieu in de regio. Daardoor ontstaan
knelpunten. Voor de gemeenten in deze regio
zijn wij continu op zoek naar maatregelen om
de luchtkwaliteit en zo de kwaliteit van onze
leefomgeving te verbeteren.
Meten van de luchtkwaliteit
Er staan in de IJmond vijf meetpunten die
verschillende stoffen in de luchtmeten. De
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metingen worden uitgevoerd om inzicht te

het programma voor de zomer worden

De werkgeversaanpak voor IJmond Bereikbaar

krijgen in de concentratieniveaus van

vastgesteld.

kenmerkt zich door het opbouwen en onder-

luchtverontreinigende componenten in dit

houden van goede relaties met het bedrijfsleven

gebied, het volgen van het trendmatig verloop

Ter ondersteuning aan het concept zijn in 2020

en organisaties in de regio. Persoonlijke

van het concentratieniveau, het vaststellen van

twee digitale informatieavonden georganiseerd.

afspraken waren dit jaar niet of nauwelijks

de bijdrage van lokale bronnen aan de

De IJmondgemeenten hebben een gezamenlijke

mogelijk. Met een verschuiving van focus en

luchtverontreiniging en het vergelijken van

raadssessie gehouden en er is een omgevings-

perspectief en een andere manier van zicht-

metingen met luchtkwaliteitsnormen. Elk jaar

overleg met diverse belanghebbenden in de

baarheid creëren, hebben we toch onze

publiceert provincie Noord-Holland een

regio georganiseerd.

toegevoegde waarde laten zien. Met als

datarapportage. De IJmondgemeenten houden
via het meetnet de vinger aan de pols.
Werkgroep communicatie Agenda Schone Lucht
Binnen de werkgroep worden communicatie
activiteiten rondom het uitkomen van
overkoepelende gezondheidsonderzoeken
(waaronder KIO en RIVM-gezondheidsonderzoeken) besproken. Ook worden mediavragen
die alle IJmondgemeenten aangaan, afgestemd
i.s.m. GGD Kennemerland. Hierbij gaat het met
name om vragen rondom Tata Steel. Daarnaast
delen wij informatie over lopende projecten,
zoals het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit. In 2021 zetten we dit overleg voort.

Programma’s en projecten
IJmond Bereikbaar
De IJmondgemeenten werken al bijna 10 jaar
samen op het gebied van mobiliteit. Het eerste
convenant IJmond Bereikbaar is in 2012
ondertekend. Om ook gezamenlijk te kunnen
sparen voor uitvoering van de maatregelen is in
2017 het regionale mobiliteitsfonds in het leven
geroepen. In 2020 is naar aanleiding van de
COVD-19-pandemie en de daaruit volgende
noodzakelijke bezuinigen, besloten om een
spaarstop voor het fonds in te voeren.
Zal achteraf bezien 2020 het kanteljaar worden,
waarin we eerst noodgedwongen, maar daarna

Programma Gezondheid & Luchtkwaliteit

ook structureel ons werk- en reisgedrag gingen

In 2020 is het programma in concept opgesteld.

veranderen? Het blijft een vreemde gewaar-

Het projectleiderschap en de penvoering is

wording, dat een pandemie die op zoveel

uitgevoerd door ons. Na een inspraakperiode zal

vlakken schade aanricht, toch ook kansen
creëert.
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resultaat duidelijke informatie en advisering op
de thema’s thuiswerken, digitaal vergaderen,
bewust reizen in een anderhalve meter
samenleving en alternatieven voor de standaard
manier van reiskostenvergoeding. Zo noemen
we 15% groei van onze fietscommunity, bijna
1.000 downloads van de fietsapp Toogethr
Cycles en een aantal stevige afspraken met
bedrijven en organisaties om in 2021
gefundeerd de volgende stap met ons te willen
maken op de thema’s thuiswerken en duurzaam
woon/werkverkeer.
Binnen de werkgeversaanpak zijn wij in 2020
een verdere samenwerking aangegaan met de
topsector logistiek. De afgelopen drie jaar werd
er binnen het programma Noord West Connekt
al samengewerkt aan de modal shift naar spoor
of water in de regio. Deze samenwerking is nu
uitgebreid naar het inzetten van Big Mile om
een scan te maken van de ketenefficiency van

een bedrijf en de gerelateerde uitstoot in kaart

werkgroep GreenBiz actief. Eind 2018 is door de

Er is een scala aan projecten uitgevoerd,

te brengen. Op basis van deze gegevens

ondernemers zelf hiervoor een Vereniging

waaronder de volgende: wijkgerichte

kunnen bedrijven worden geholpen om efficiënt

GreenBiz opgericht waar alle IJmondiale

aanpakken, mobiele duurzame showrooms,

CO2 te besparen.

stimuleringsprojecten onder komen te vallen.

collectieve inkoopacties, opleidingstrajecten

Zo zijn de ondernemers samen met ODIJ op

energiecoaches, VvE ondersteuningsprojecten,

Voor de gemeentelijke organisatie van Velsen

weg om de doelen van de energietransitie en

lidmaatschap HIER, campagnes en deelname

en het bedrijventerrein de ‘Trompet’ zijn zij op

het Klimaatakkoord te gaan realiseren. Deze

aan de Duurzame Huizen Route.

verzoek met een mobiliteitsscan doorgelicht. Op

samenwerking is bijzonder en uniek in

basis van de uitkomsten is afgelopen jaar

Nederland. Onze rol is het informeren over de

Dit heeft geleid tot de volgende resultaten: We

gekeken hoe thuiswerken, meer fietsen,

ontwikkelingen in de energietransitie, het

hebben in dit programma bijna 50.000 unieke

elektrificatie en deelmobiliteit verbeterd kunnen

aanbieden van instrumenten die bijdragen aan

inwoners bereikt. Deze inwoners hebben in

worden.

energiebesparing en het opwekken van

totaal 3.629 energiebesparende maatregelen

duurzame energie.

getroffen, zoals het installeren van PV panelen,

Ten slotte hebben wij bij acht basisscholen

plaatsen van isolatiemaatregelen of vervangen

straatmeubilair ‘Julie’ geplaatst en is VVN

Op de pagina van desbetreffende gemeente

van de CV-ketel of ventilatiebox voor een

begonnen met programma’s gericht op een

kunt u meer vinden over de behaalde

energiezuinigere variant. Er is in de regio voor

veiligere schoolomgeving. Via deze scholen-

resultaten.

ongeveer 11,5 miljoen euro aan duurzame

aanpak proberen we kinderen en ouders meer

maatregelen uitgevoerd door de inwoners
Regionaal Energiebesparingsprogramma (REP)

tegenover een investering van € 659.000

De REP betreft een drie jarig regionaal

vanuit de regeling. De spin-off ratio is daarmee:

GreenBiz IJmond

programma dat voor 50% gefinancierd wordt

1/17,5. Dus voor elke euro (waarvan 0,50ct

Wij zijn ons er van bewust dat met alleen

door de provincie. De regio IJmond en Zuid-

wordt gefinancierd door de provincie), wordt

handhaving de hoge ambities als het gaat om

Kennemerland hebben dit gezamenlijk

ter waarde van € 17,50 aan duurzame

verduurzaming niet kunnen worden gehaald.

aangevraagd voor 2019 t/m 2022. Met deze

maatregelen getroffen.

Daarom ondersteunen wij bedrijven ook met

regeling kunnen gemeenten projecten opzetten

een stimuleringsspoor. Deze ondersteuning

waarmee huiseigenaren voorgelicht en

Regeling Reductie Energie (RRE)

voeren we met succes uit met GreenBiz IJmond.

gestimuleerd worden om energiebesparende

De RRE betreft een regeling om snelle en

GreenBiz is er voor en door ondernemers met

maatregelen te nemen.

eenvoudige energiebesparingsmaatregelen bij

lopend of op de fiets naar school te krijgen.

het motto; Samen Sterk Samen Duurzaam. Op

de eigen woning te helpen realiseren. In 2019

bijna alle bedrijventerreinen in de IJmond is een

hebben de gemeenten subsidieaanvragen
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ingediend. Deze aanvraag zijn in december

Gezamenlijk met provincie en MRA is een lobby

realiseren. Wij hebben als aanjager gefungeerd

gehonoreerd en in 2020 door ons uitgevoerd.

gestart om de ‘Just Transition Fund’ voor de

(en in 2019 als initiator) om de stichting in

IJmond in te zetten. Dit is gehonoreerd met een

gesprek te brengen met de schoolbesturen. Zo

Er is een berg werk verzet met resultaten om

bijdrage van 58,5 miljoen euro voor de duur

zijn wij bijvoorbeeld aanwezig op bijeenkomsten

trots op te zijn! Met name de vrijwilligers van

van 7 jaar vanuit Europa.

om gemeenten en schoolbesturen te informeren

de energiecoöperaties EcoHeemskerk, Energiek

over de laatste ontwikkelingen op het gebied

Velsen en DUEC, maar ook de projectleden van

GPR Gebouw, circulair bouwen en verbouwen

van verduurzaming.

Klimaatroute hebben enorme inzet en

De GPR Software maakt duurzaamheid van

Het resultaat is dat afgelopen jaar alle

flexibiliteit getoond. In de IJmond zijn er in

gebouwen en gebieden meetbaar en

schoolbesturen in de IJmond contact hebben

2020 12.541 persoonlijke contacten geweest

bespreekbaar.

gehad hebben met Schooldakrevolutie en op

met inwoners over verduurzamen. Daarvan zijn

veel scholen zijn ook zonnepanelen geplaatst.

er 5.802 energiebesparende maatregelen

In november 2020 is besloten om het

getroffen in de vorm van een collectief of

abonnement op GPR Gebouw bij WE-Adviseurs

Communicatie

individueel energie-advies, vouchers, of door

per 2021 op te zeggen. Er kan nog wel gebruik

IJmond Duurzaam Award

het verstrekken van een energiebespaarbox.

gemaakt worden van het instrument, maar wij

De uitreiking van de IJmond Duurzaam Award

verstrekken geen gratis licenties meer.

wordt geïntegreerd in de startconferentie van

Regioplan Noordzeekanaalgebied

In 2020 is namelijk weinig gebruik gemaakt van

het Interreg-project Upcycle Your Waste. Dit

Het Regioplan Noordzeekanaalgebied is medio

de licenties en het is geen indieningsvereiste

vindt plaats in februari 2021. In 2020 is de

2020 door het Bestuursplatform Energietransitie

voor een omgevingsvergunning.

shortlist voor genomineerden samengesteld en
zijn voorbereidingen getroffen voor de

NZKG vastgesteld en aangeboden aan minister
Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Het

Wel blijven wij adviseren over duurzaam

uitreiking, zoals het maken van de prijzen en

Regioplan NZKG geeft aan dat 49% CO2

(ver)bouwen en contact opnemen met

het maken van bedrijfsvideo's. Ook dit jaar is

reductie in 2030 (4,2 Megaton) ruim behaald

initiatiefnemers, de informatie op de website

het weer gelukt om drie duurzame ondernemers

kan worden. Uit de projecten van de bedrijven

zal actueel gehouden worden en informatie

te vinden in de IJmond, bedrijven om trots op

op gebied van energiebesparing en beperking

over GPR Gebouw zal daar ook te vinden zijn.

te zijn.

van de CO2 emissie, blijkt namelijk dat o.a.
Tata Steel zorgt voor 7,5 megaton CO2

Schooldakrevolutie (SDR)

reductie. Daarnaast zorgen projecten als het

Schooldakrevolutie is een stichting die met

Warmtenet IJmond, GreenBiz IJmond en

steun van het Rijk en provincie Noord-Holland

Walstroom voor verdere reductie van CO2.

zonnepanelen op schooldaken wil helpen

19

Jaarverslag 2020
Beverwijk
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Toezicht Drank -en Horecawet
Toezicht bij evenementen
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.

2.1 Beverwijk

aangegeven zich grote zorgen te maken over
het geluid dat door het transformatorstation

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

wordt geproduceerd. Hiervoor heeft de

wij specifiek voor de gemeente Beverwijk

aanvrager aanvullende maatregelen genomen,

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

waaronder het inpakken van de transfor-

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

matoren. In 2020 is het beroep tegen de

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 2.

omgevingsvergunning dan ook teruggetrokken.

Vergunningverlening

Toezicht en handhaving

Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

Controles bij bedrijven en milieubelastende
activiteiten in deze bijzondere tijden van
Voor het transformatorstation nabij de

COVID-19 hebben een andere invulling

Zeestraat in Beverwijk is in 2019 de definitieve

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

omgevingsvergunning gepubliceerd. Drie

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

partijen zijn hiertegen in beroep gegaan bij de

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

Raad van State. Omwonenden hebben

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten

20

hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in

Afvalcontainers (ondergronds)

stoffen vrijkomen, lekkage, storing in de

lijn met de situatie gekozen voor meerom-

Tijdens meerdere gebiedscontroles bij

bedrijfsinstallatie of het productieproces.

vattende projecten die passen in de couleur

afvalcontainers zijn onwenselijke situaties

locale van deze gemeente.

geconstateerd. Dit gaat onder andere om

Meest opvallende is de calamiteit bij Akhier

locaties Slangenwegje, Meerplein en de Schans.

Food. Er is twee keer in hetzelfde jaar sprake

Gebiedsinventarisatie

Naar aanleiding van deze constatering zijn wij

geweest van een bedrijfsbrand. Afhankelijk van

In het eerste kwartaal van 2020 is de

samen met partners van openbare orde en

de aanleiding van de incidenten zal worden

gebiedsinventarisatie op het bedrijventerrein

handhaving op onderzoek gegaan. Het afval

bepaald of er handhavend wordt opgetreden.

‘IJmond Business Park’ afgerond.

kon niet worden herleid, maar de omliggende
ondernemers zijn wel gewaarschuwd. De

Strafrechtelijke beschikkingen

Primair doel: updaten van ons bedrijvenbestand

situatie is sindsdien flink verbeterd en de

Bij één overtreding is een SAM-verbaal

vanwege de vele wisselingen van bedrijven en

overlast is niet meer teruggekomen.

opgelegd voor een illegale asbestsanering.

wijzigingen op het terrein.
Asbest en bodem
In het kader van informatie- en risicogericht

Er zijn twee evenementen gecontroleerd.
Begin januari zijn onze toezichthouders

toezicht was er ook een secundair doel. Het

aanwezig geweest bij de Kerstboomverbranding

inzichtelijk maken welke bedrijfsafvalstoffen

en bij de Nieuwjaarsdans. Bij de Kerstboom-

vrijkomen en welke afvalvervoerders deze

verbranding is geconstateerd dat de voorbe-

afvoeren. Dit in het kader van circulaire

reiding voor verbranding niet conform de

economie. Het betrof een gezamenlijk project

verleende vergunning heeft plaatsgevonden.

met het bedrijventerrein 'Grote Hout' in de

De verslaglegging is gedeeld met de gemeente

gemeente Velsen. Er zijn 256 inrichtingen

en VRK.

benaderd waarvan er bij 53 ook een
vervolgtraject is opgezet in verband met
geconstateerde overtredingen tijdens het

Incidenten en calamiteiten

project. De totale afzet van afval bleek 320.000

Er zijn vijf ongewone voorvallen geregistreerd

kilogram te zijn waarvan verreweg het meeste

zonder grote nadelige gevolgen voor de

bestond uit gemengde metalen, restafval, ijzer

omgeving. Denk hierbij aan een situatie die

en staal.

afwijkt van het normale bedrijfsproces zoals een
brand/explosie, een voorval waarbij schadelijke
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Evenementen

Ruimtelijke advisering

Klachten

Hierbij een selectie van milieuadviezen:
• Breestraat 96 en Begijnenstraat 2 en 2A te
Beverwijk, realiseren 4 appartementen boven
bestaande winkel;
• Advies trillingsonderzoek Slotakkoord te
Zeestraat 50: Op en rondom de locatie zijn

Beverwijk;

grote grondwaterverontreinigingen aanwezig.

• Advies zienswijze Noorderweg 8 te Beverwijk

Afgelopen jaar is er ook een binnenluchtonder-

– wijziging naar plattelandswoning;

zoek geweest. Uit de resultaten blijkt dat de

• Meerstraat 98 te Beverwijk, functiewijziging

verontreinigingsvlek krimpt en de binnenlucht-

en oprichten 4 woningen;

kwaliteit in orde is.

• Milieuadvies principeverzoek uitbreiding

Aagtenpark: Leeflaaginspectie heeft plaats-

dagbesteding bgg en realisatie 9

gevonden. Hieruit blijkt dat de verspreiding niet

zorgwoningen 1e en 2e verd. Schans 8 te

Begeleiding monitoringslocaties

verder toeneemt.

Beverwijk.

Als het gaat om ontwikkeling op terreinen die

Breestraat 89/Meerplein: De sanering vindt

grondwaterverontreiniging bevatten, adviseren

sinds december 2014 plaats via een gecon-

wij in het onderzoek. Op terreinen waar er

troleerde verspreiding gedurende tien jaar.

mogelijkheden op verspreiding zijn, vindt in

Elk jaar wordt het grondwater gemonitord en

Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen
Door COVID-19 is het project wel gestart maar
niet afgerond zoals was gepland.

opdracht van de gemeente controle plaats op de

bepaald of de verontreiniging zich verspreid

De visie geeft de gemeente inzicht in de totale

verspreiding van middels het jaarlijks uitvoeren

zoals verwacht. Opdracht voor monitoring is

opgave en kansrijke oplossingen voor de

van grondwatermonitoring in de omgeving van

verleend en resultaten bevatten geen

overstap van aardgas naar duurzame

de verontreinigingen.

bijzonderheden.

verwarmingstechnieken.

Bodem advisering

Programma’s en projecten
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Daarnaast geeft de visie een logische volgorde

pompen en isolatie) genomen waarmee totaal

budget van 1 miljoen euro gereserveerd.

en tempo voor het aardgasvrijmaken van de

op jaarbasis ruim 373.000 kWh elektriciteit en

Inmiddels hebben 175 inwoners een lening

eerste wijken in de gemeente. Met het inzicht

jaarlijks 15.200 m3 gas bespaard wordt. Met

aangevraagd en is aan 104 inwoners een lening

van de opgave als basis, kan er verder gewerkt

een jaarlijkse berekende CO2 reductie van

verstrekt voor een totaal van € 601.768,-. Het

worden aan de warmtetransitie in Beverwijk en

237,5 ton. Het totale investeringsbedrag was

betreft 84 leningen voor zonnepanelen. Er zijn

met het verlagen van de CO2-uitstoot.

€510.000 op een maximale terugverdientijd van

tot nu toe 965 zonnepanelen geplaatst die

7 jaar. Als alle deelnemers de geadviseerde

jaarlijks circa 276.000 kWh aan elektriciteit

De uitvoering met de projectgroepen heeft wel

maatregelen uitvoeren, is 34% elektriciteits-

produceren. Verder bestaan aanvragen uit

verder plaatsgevonden en er is een technisch

en 22% gasreductie te behalen.

HR++ glas, aardgasketels of overige isolatie

verhaal opgesteld als basis. Samen met

(van vloer, dak of muur).

bewoners zijn participatiesessies gehouden.

Via de Vereniging GreenBiz IJmond zijn wij

Daarin is vastgesteld welke criteria er zullen

begin 2019 geïnformeerd over de komst van

worden gehanteerd bij het vaststellen van de

een nieuw te starten Interregproject Upcycle

volgorde waarin we de wijken ingaan en kansen

Your Waste. Upcycle Your Waste is een

verder gaan verkennen. Op dit moment wordt

Europees project waarin verschillende landen

de visie verder opgesteld. Voor de zomer van

hun kennis en kunde bundelen met betrekking

2021 is de planning dat deze wordt vastgesteld

tot het voorkomen en hergebruiken van afval-

door de gemeenteraad.

stromen. Bij UPCYCLING worden ongewenste of

GreenBiz
Vanaf medio 2019 heeft vereniging GreenBiz
IJmond (80) gratis energiescans aangeboden
aan alle ondernemers op de bedrijventerreinen
in Beverwijk. Alle scans zijn inmiddels uitgevoerd. Diverse bedrijven hebben energiebesparende maatregelen genomen of zijn in de
voorbereiding hiervoor.

nutteloze materialen en stoffen (afval) opgewaardeerd naar een nieuw product met een
hogere waarde. In het tweede tertaal van 2020
is een pilot gestart waarbij 200 afvalscans
worden aangeboden aan bedrijven op de
IJmondse bedrijventerreinen.
Uitvoering Duurzaamheidslening
Gemeente Beverwijk heeft in 2019 aan ons
gevraagd om uitvoering te geven aan de

In 2020 hebben 13 bedrijven maatregelen (Led

Duurzaamheidslening gemeente Beverwijk. De

verlichting, PV-panelen, laadpalen, warmte-

gemeenteraad heeft voor de leningen een
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Jaarverslag 2020
Heemskerk
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Toezicht bij evenementen
Bouw- en woningtoezicht
Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.

2.2 Heemskerk

Toezicht en Handhaving

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die
wij specifiek voor de gemeente Heemskerk
uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten
gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze
projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 2.

Vergunningverlening

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

Controles bij bedrijven en milieubelastende
activiteiten in deze bijzondere tijden van
COVID-19 hebben een andere invulling

Toezicht op de Wabo
Waaronder RO en bouw- en woningtoezicht.

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op
zoek gegaan naar inspectiemethodieken op
Voor de locatie van het voormalig filmmuseum
aan de Achterweg in het duingebied van
Heemskerk zijn we gezamenlijk met het bedrijf
de risicocontouren behorende bij deze locatie,
waar nitraatfilms worden opgeslagen, opnieuw
aan het herijken. Dit om te kijken of het

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico
of bij potentieel onomkeerbare grote effecten,
hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in
lijn met de situatie gekozen voor meeromvattende projecten die passen in de couleur
locale van deze gemeente.

mogelijk is deze contouren te verkleinen bij
eventueel een nieuwe opslag en daarmee
woningbouw mogelijk te maken.
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Asbest en Bodem

Klachten

Inmiddels hebben vijf bedrijven gereageerd, zij
Evenementen
Begin januari zijn onze toezichthouders
aanwezig geweest bij de Kerstboomverbranding.
Er is geconstateerd dat de verbranding niet
conform de verleende vergunning heeft
plaatsgevonden. De verslaglegging is gedeeld
met de gemeente en VRK.
Incidenten en calamiteiten
Er is één ongewoon voorval geregistreerd
zonder grote nadelige gevolgen voor de
omgeving. Het ging om gevonden vaten op de
Genieweg met onbekende inhoud. De vaten zijn
afgevoerd in overmaatse vaten en de vloeistof
op de verharde bodem is voorzien van zand. De
dumping is niet te herleiden.
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Drank en horeca

voldoen aan de wetgeving. Deze controles zijn

In de eerste maanden van 2020 zijn vier

inmiddels afgehandeld. De overige controles

reguliere controles in het kader van de Drank-

worden naar verwachting in het eerste tertaal

en Horecawet uitgevoerd en afgehandeld.

van 2021 afgehandeld.

Na overleg is besloten om aan de overige

Wabo/BWt

uitvoering van de drank- en horecacontroles

Het aantal bouwprojecten en de verleende

een andere invulling te geven tijdens de

bouwvergunningen vormen de basis voor

pandemie. Hiertoe zijn bij 27 paracommerciële

het aantal toezichtmomenten. Naast

instellingen administieve controles uitgevoerd,

de toezichtcontroles op de verleende

waarbij de registratielijst barvrijwilligers met

bouwvergunning hebben er gebiedscontroles

bijbehorende bewijzen van het volgen van de

plaatsgevonden. Tijdens deze controles werd

instructie verantwoord alcohol gebruik en het

de bestaande situatie vergeleken met de

geldende bestuursreglement is opgevraagd.

huidige situatie.

Tevens is in de brief verzocht wijzigingen van de
vergunning door te geven aan de gemeente.

• Advisering aangepast Ontwerp

GreenBiz

bestemmingsplan Wateracker 2 nav

Vanaf medio 2019 heeft vereniging GreenBiz

opmerkingen 2e concept versie april 2020;

IJmond (100) gratis energiescans aangeboden

• Burgemeester Nielenplein te Heemskerk

aan alle ondernemers op de bedrijventerreinen

(Brafoer) beoordeling aangepaste ruimtelijke

in Heemskerk. 90 scans zijn inmiddels

onderbouwing;

uitgevoerd. Diverse bedrijven hebben energie-

• Milieuadvies 2e concept (versie 9 juli 2020)

besparende maatregelen genomen of zijn in de

ontwerp omgevingsvisie gemeente Heemskerk.

voorbereiding hiervoor.
In 2020 hebben 36 bedrijven maatregelen (Led

Programma’s en projecten
Bodem advisering

verlichting, PV-panelen, laadpalen, warmte-

Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen

pompen en isolatie) genomen. Met een jaar-

Door COVID-19 is het project wel gestart maar

lijkse berekende CO2 reductie van 173 ton. Het

niet afgerond zoals was gepland.

totale investeringsbedrag was €289.000.
Dit staat gelijk aan het planten van 8.588

Ruimtelijke advisering

Hierbij een selectie van de milieuadviezen:
• Beoordeling aangepaste ROB Wisselwoningen
Bilderdijkstraat Heemskerk;
• Ontwerp bestemmingsplan Wateracker
Heemskerk;

De visie geeft de gemeente inzicht in de totale

bomen of een windmolen (2,3 megawatt) die

opgave en kansrijke oplossingen voor de

687 uur draait.

overstap van aardgas naar duurzame ver-

Via de Vereniging GreenBiz IJmond zijn wij

warmingstechnieken. Daarnaast geeft de visie

begin 2019 geïnformeerd over de komst van

een logische volgorde en tempo voor het

een nieuw te starten Interregproject ‘Upcycle

aardgasvrijmaken van de eerste wijken in de

Your Waste’. Upcycle Your Waste is een

gemeente. Met het inzicht van de opgave als

Europees project waarin verschillende landen

basis, kan er verder gewerkt worden aan de

hun kennis en kunde bundelen met betrekking

warmtetransitie in Heemskerk en met het

tot het voorkomen en hergebruiken van

verlagen van de CO2-uitstoot.

afvalstromen. Bij UPCYCLING worden

De technische sessies zijn inmiddels wel

ongewenste of nutteloze materialen en stoffen

afgerond en de participatiesessies zijn

(afval) opgewaardeerd naar een nieuw product

ingepland. Voor de raad is in november een

met een hogere waarde. In het tweede tertaal

inspiratiesessie opgezet over kennisdeling over

van 2020 is een pilot gestart waarbij 200

de ontwikkelingen in de energietransitie.

afvalscans worden aangeboden aan bedrijven
op de IJmondse bedrijventerreinen.
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Geothermie
In de eerste helft van dit jaar ontstond mediaaandacht over de Geothermiebron in
Heemskerk. Vanuit onze positie is een projectplan geschreven met als doel inhoudelijk het
verduidelijken en goed positioneren van de
rol/taak/verantwoordelijkheid van de
gedecentraliseerde overheid (gemeente,
Omgevingsdienst en veiligheidsregio) in het
proces van vergunningverlening en goedkeuring
winningsplan in het kader van de Mijnbouwwet.
Deze vraag hebben wij uitgewerkt in een subsidieaanvraag bij de VNG, die is gehonoreerd. Dit
projectplan betreft de uitwerking van deze
aanvraag, gericht op het behalen van concrete
resultaten.
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Jaarverslag 2020
Uitgeest
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Toezicht bij APV/evenementen
Toezicht op de Wabo
Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.

2.3 Uitgeest

gebruiken voor de eerder vergunde activiteiten
en de oude eigenaar dient zijn werkzaamheden

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

te staken of aanpassingen te doen in zijn

wij specifiek voor de gemeente Uitgeest

bedrijfsvoering. Wij zijn er om het lopende

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

traject in goede banen te leiden, zodat er snel

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

aan de vergunde voorwaarden voldaan wordt.

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 2.

Toezicht en Handhaving
Vergunningverlening

Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.
Toezicht op de Wabo
Waaronder RO en bouw- en woningtoezicht

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

Op de Ziendijk is er een langlopend traject. Hier
is een deel van het terrein verkocht aan een

Controles bij bedrijven en milieubelastende

andere partij, die het terrein weer heeft

activiteiten in deze bijzondere tijden van

doorverhuurd. Het terrein is niet in nette staat

COVID-19 hebben een andere invulling

en er wordt ook niet voldaan aan het vergunde

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

aantal dieren dat gehouden mag worden.

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op
afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

Er dient een nieuwe vergunning aangevraagd te

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten,

worden. De gebruiker mag het terrein enkel

hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom
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in lijn met de situatie gekozen voor meerom-

Klachten

vattende projecten die passen in de couleur
locale van deze gemeente.

Gebiedsinventarisatie
Het bedrijvenbestand van gemeente Uitgeest is
geüpdatet. Hierbij wordt gecontroleerd op SBIcode, locatie, BOR, KVK gegevens, Urgentie
code, Gebied en Type (inrichting, Particulier
– inrichting niet Wm-plichtig). Afgelopen
maanden is een groot deel van het bestand
doorlopen, gecontroleerd, aangevuld en indien
nodig aangepast.
Strafrechtelijke beschikkingen
Tijdens milieucontroles constateerden wij
diverse overtredingen. Deze overtredingen

Incidenten en calamiteiten
Er zijn twee ongewone voorvallen geregistreerd
zonder grote nadelige gevolgen voor de
omgeving. Het ging om sterke aangetroffen

waren bij onze hercontrole beëindigd.

verontreinigingen tijdens werkzaamheden in de

Asbest en Bodem

totdat een plan van aanpak is opgesteld om de

bodem. De werkzaamheden zijn direct gestaakt
uitvoerende werkzaamheden te hervatten.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Op verzoek van de gemeente zijn er veel
controles geweest op de maatregelen met
betrekking tot COVID-19 bij inrichtingen. Meest
in het oog springt de inspectie waarbij een café
meerdere alarmen had geïnstalleerd ter
voorbereiding op een eventuele controle. Zo
wisten de bezoekers wanneer zei hun vaste
zitplek op moesten zoeken. Uiteindelijk is het
café meerdere weken gesloten in samenwerking
met de VRK en de gemeente.
Door het landelijk verbod op het afsteken van
vuurwerk is er ook gevraagd om te assisteren
bij het handhaven van vuurwerkcontroles. Op
29 en 30 december 2020 zijn een BOA en
toezichthouder van de omgevingsdienst op pad
gegaan. Er zijn door de goede samenwerking
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meerdere personen staande gehouden. Eén

de toezichtcontroles op de verleende

persoon is bekeurd met een Bureau HALT straf

bouwvergunning hebben er gebiedscontroles

tot gevolg. Drie personen kregen een bekeuring

plaatsgevonden. Tijdens deze controles werd de

vanwege het niet kunnen tonen van een iden-

bestaande situatie vergeleken met de huidige

tificatiebewijs.

situatie.
Hierbij een selectie van milieuadviezen:

Drank en horeca

• Milieuadvies Nieuwland 20 te Uitgeest

In de eerste maanden van 2020 zijn drie

(vervanging 1 bestaande woning door drie-

reguliere controles in het kader van de Drank-

onder-één-kapwoning);

en Horecawet uitgevoerd en afgehandeld.

• Herontwikkeling bibliotheeklocatie te Uitgeest,

Na overleg is besloten om aan de overige

tussen Castricummerweg, Prinses Irenelaan, Dr.

uitvoering van de drank- en horecacontroles

Brugmanstraat en Hogeweg – focus op

een andere invulling te geven tijdens de

akoestiek;

pandemie. Hiertoe zijn bij alle zes de para-

• Milieuadvies omgevingsvergunning plaatsing

commerciële instellingen administieve controles

48 zonnepanelen in het weiland thv Assum;

uitgevoerd, waarbij de registratielijst barvrij-

• Reactie aan BRO betreffende onderbouwing

willigers met bijbehorende bewijzen van het

noodzaak quickscan tbv definitief wijzigingsplan

volgen van de instructie verantwoord alcohol

voor Westerwerf 1-7 Uitgeest;

gebruik en het geldende bestuursreglement is

• Aanvullend akoestisch advies nav oprichten

opgevraagd. Tevens is in de brief verzocht
wijzigingen van de vergunning door te geven
aan de gemeente.

Ruimtelijke advisering

geluidswal – Groot Dorregeest 2.

Brandveiligheid

Bodem advisering

De controles worden naar verwachting in het
eerste tertaal van 2021 afgehandeld.

Wabo/BWT

Het aantal bouwprojecten en de verleende

Het aantal bouwprojecten en de verleende

bouwvergunningen vormen de basis voor

bouwvergunningen vormen de basis voor

het aantal toezichtmomenten. Naast

het aantal toezichtmomenten. Naast
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de toezichtcontroles op de verleende

Verder is de participatie en communicatie met

hun kennis en kunde bundelen met betrekking

bouwvergunning hebben er gebiedscontroles

de inwoners voortgezet met een enquête, waar

tot het voorkomen en hergebruiken van afval-

plaatsgevonden. Tijdens deze controles werd

circa 75 reacties op zijn gekomen. Een groot

stromen. Bij UPCYCLING worden ongewenste of

de bestaande situatie vergeleken met de

aantal inwoners heeft zich gemeld voor de

nutteloze materialen en stoffen (afval) opge-

huidige situatie.

klankbordgroep en via het communityplatform

waardeerd naar een nieuw product met een

wordt intensief gecommuniceerd met de

hogere waarde. In het tweede tertaal van 2020

inwoners.

is een pilot gestart waarbij 200 afvalscans

Programma’s en projecten
Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen

worden aangeboden aan bedrijven op de

De visie is in november 2019 door de

GreenBiz

raad vastgesteld. Er is plan van aanpak

Vanaf medio 2019 heeft Vereniging GreenBiz

gemaakt om een Wijkuitvoeringsplan op te

IJmond (100) gratis energiescans aangeboden

Maatregelenfonds

stellen voor De Koog en/of Oude Dorp. Hiervoor

aan alle ondernemers op de bedrijventerreinen

Er is een subsidie verstrekt aan basisschool de

is een subsidieaanvraag bij provincie

in Uitgeest-Noord incl. Jachthavengebied. 53

Wissel om een energiebesparings- en verduur-

Noord-Holland ingediend en gehonoreerd met

scans zijn inmiddels uitgevoerd. Diverse

zamingsplan op te stellen in verband met de

cofinanciering van DUEC, HVC, Kennemer

bedrijven hebben energiebesparende maat-

komende renovatie.

Wonen en HHNK.

regelen genomen of zijn in de voorbereiding
hiervoor. In 2020 hebben 15 bedrijven

De samenwerkingsovereenkomst is 27 augustus

maatregelen (Led verlichting, PV-panelen,

getekend. De warmtebronnen zijn in kaart

laadpalen, warmtepompen en isolatie)

gebracht, naast de warmtevraag. Op basis van

genomen. Met een jaarlijkse berekende CO2

karakteristieken van de bebouwing is een

reductie van 396 ton. Het totale investerings-

startgebied voor het nadere haalbaarheids-

bedrag was €493.076. Dit staat gelijk aan het

onderzoek gekozen. We gaan bepalen waar het

planten van 19.682 bomen of een windmolen

warmtenet specifiek moet lopen en wat de

(2,3 megawatt) die 1.547 uur draait.

investering en kosten zijn voor een aansluiting
van 500-800 huizen. Ook worden de alterna-

Via de Vereniging GreenBiz IJmond zijn wij

tieven voor een warmtenet op basis van

begin 2019 geïnformeerd over de komst van

Aquathermie in kaart gebracht. Inwoners

een nieuw te starten Interreg-project ‘Upcycle

kunnen zich hiervoor als voorbeeldwoning

Your Waste’. Upcycle Your Waste is een

aanmelden.

Europees project waarin verschillende landen
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IJmondse bedrijventerreinen.

Jaarverslag 2020
Velsen
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Toezicht bij evenementen
Toezicht op de Havenverordening
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.
Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.
Toezicht op de Havenverordening
Waaronder toezicht op reparaties aan schepen en
de daarmee gepaard gaande veiligheid en
milieurisico’s, bunkeren, laden en lossen van
gevaarlijke stoffen en afgifte van scheepsafvalstoffen. Namens de gemeente wordt ook
geadviseerd over ontheffingen en over
ligplaatstoewijzing.

2.4 Velsen

deze tests waren inspecteurs van ons en
Rijkswaterstaat aanwezig. De conclusie was dat

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

kon worden voldaan aan de wetgeving voor

wij specifiek voor de gemeente Velsen

stofoverlast als de ENCI-procedure voor het

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

laden van open schepen op een aantal punten

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

zou worden aangepast. Deze procedure is

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 2.

aangepast en als maatwerk opgelegd.

Vergunningverlening

Toezicht en Handhaving

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

Controles bij bedrijven en milieubelastende
activiteiten in deze bijzondere tijden van
In verband met de sluiting van een locatie in

COVID-19 hebben een andere invulling

Maastricht heeft ENCI IJmuiden een verzoek

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

gedaan om open schepen te laden. Er is een

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

aantal tests gedaan om te onderzoeken of kon

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

worden voldaan aan de wetgeving voor stof-

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten

overlast bij het laden van open schepen. Bij

hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in
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lijn met de situatie gekozen voor meemeerom-

Illegale bewoning

Incidenten en calamiteiten

vattende projecten die passen in de couleur

Gezamenlijk met gemeente Velsen en politie

Er zijn twee ongewone voorvallen geregistreerd

locale van deze gemeente.

zijn er controles uitgevoerd in het kader van het

zonder grote nadelige gevolgen voor de

project Illegale bewoning. Tijdens deze

omgeving.

Gebiedsinventarisatie

controles zijn veel woningen aangetroffen en

Het ging om een brand op het Van

In het eerste kwartaal van 2020 is de gebieds-

zijn diverse bedrijven gecontroleerd. In het

Saelenplantsoen met mogelijke gevaarlijke

inventarisatie op het bedrijventerrein ‘Grote

kader van milieu wordt één bedrijf aange-

stoffen. Bij nader onderzoek bleek dit niet het

Hout’ afgerond.

schreven op meerdere aangetroffen over-

geval. Ook was er een incident met betrekking

tredingen.

tot ernstige stofoverlast bij het bedrijf Kufa.

Primair doel: updaten van ons bedrijvenbestand

Deze heeft de filters nagelopen en opnieuw met

vanwege de vele wisselingen van bedrijven en

Strafrechtelijke beschikkingen

wijzigingen op het terrein.

Zeven processen-verbaal zijn ingediend voor
illegale werkzaamheden in met asbest

In het kader van informatie- en risicogericht

verontreinigde grond, recidive (waaronder het

toezicht was er ook een secundair doel. Het

niet opruimen van gemorste bodembedreigende

inzichtelijk maken welke bedrijfsafvalstoffen

stoffen), het in werking zijn van een inrichting

vrijkomen en welke afvalvervoerders deze

zonder vergunning, onjuiste opslag gevaarlijke

afvoeren. Dit in het kader van circulaire

stoffen, zwerfafval en ordentelijkheid inrichting

economie. Het betrof een gezamenlijk project

en een overtreding van een vergunningvoor-

met bedrijventerrein 'IJmond Business Park' in

schrift met betrekking tot het voorkomen van

de gemeente Beverwijk. Er zijn 256 inrichtingen

fijnstof in de lucht.

benaderd waarvan er bij 53 ook een vervolgtraject is opgezet in verband met geconstateerde overtredingen tijdens het project. De
totale afzet van afval bleek 200.000 kilogram te
zijn waarvan verreweg het meeste afval bestond
uit gemengde metalen, restafval en hout.

Evenementen
Begin januari zijn onze toezichthouders aanwezig geweest bij de Kerstboomverbranding.
Er is geconstateerd dat de verbranding niet
conform de verleende vergunning heeft
plaatsgevonden. De verslaglegging is gedeeld
met de gemeente en VRK.
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spoed laten bevestigen. De stof betrof houtmot.
Asbest en Bodem

en de hiervoor benodigde ontheffing opgesteld.

Klachten

Vergeleken met diesel stoot LNG 80% minder
fijnstof uit en 70% minder stikstof. Ook wordt
er 25% CO2 minder uitgestoten.

Bodem advisering

Gevelisolatieprojecten
Er is een lopend gevelisolatieproject waarbij

Havens

Vernieuwen Havenverordening 2019

woningen op de Hagelingerweg in Santpoort-

In januari van 2020 is de Regionale

Noord worden geïsoleerd. Voorstellen

Havenverordening 2019 vastgesteld. Naar

gevelmaatregelen zijn ter beoordeling

aanleiding van het voorval in de Noordersluis

ingediend.

m.b.t. roetuitstoot heeft de divisie
Havenmeester van havenbedrijf Amsterdam

Ruimtelijke advisering

sinds november 2020 overleg met ODIJ en
ODNZKG om gezamenlijk toezicht en handhavingsbeleid op te stellen. Dit project loopt
in 2021 door.
LNG bunkeren
Geconstateerde overtredingen
De overtredingen hadden vooral betrekking op
het niet melden of aanvragen van de ontheffing
voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Er heeft eenmaal een LNG-bunkering plaatsge-

Milieuadvies

vonden in december. Deze bunkering is zonder

Wij zijn onderdeel van de projectgroep

problemen verlopen. Wij hebben tijdens dit

‘realisatie Energiehaven’. In het eerste deel van

proces de benodigde partijen bij elkaar gebracht

2020 is er een start gemaakt met het schrijven
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van een milieueffectrapportage. De grootse

analyses zijn er kansrijke wijken gesignaleerd

Via de Vereniging GreenBiz IJmond zijn wij

uitdaging voor de realisatie van de

en verkend welke (alternatieve) warmte-

begin 2019 geïnformeerd over de komst van

Energiehaven is de compensatie voor de

oplossingen voor de hand liggen per wijk.

een nieuw te starten Interreg-project ‘Upcycle

stikstofuitstoot in de gebruiksfase. Hierover

Your Waste’. Upcycle Your Waste is een

vindt overleg plaats met de projectgroep en de

Samen met bewoners en de raad zijn

Europees project waarin verschillende landen

provincie Noord-Holland. Wij nemen deel aan

vervolgens participatiesessies gehouden. Daarin

hun kennis en kunde bundelen met betrekking

deze overleggen.

is vastgesteld welke criteria er zullen worden

tot het voorkomen en hergebruiken van

gehanteerd bij het vaststellen van de volgorde

afvalstromen. Bij UPCYCLING worden

Programma’s en projecten

waarin we de wijken ingaan en kansen verder

ongewenste of nutteloze materialen en stoffen

Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen

gaan verkennen. Op dit moment wordt de visie

(afval) opgewaardeerd naar een nieuw product

Door COVID-19 is het project wel gestart maar

verder opgesteld. Voor de zomer van 2021 is de

met een hogere waarde. In het tweede tertaal

niet afgerond zoals was gepland.

planning dat deze wordt vastgesteld door de

van 2020 is een pilot gestart waarbij 200

gemeenteraad.

afvalscans worden aangeboden aan bedrijven

De visie geeft de gemeente inzicht in de totale

op de IJmondse bedrijventerreinen.

opgave en kansrijke oplossingen voor de

GreenBiz

overstap van aardgas naar duurzame

Vanaf medio 2020 heeft Vereniging GreenBiz

Subsidieregeling Collectieve Energieprojecten

verwarmingstechnieken. Daarnaast geeft de

IJmond (118) gratis energiescans aangeboden

De Subsidieregeling Collectieve Energie-

visie een logische volgorde en tempo voor het

aan alle ondernemers op de bedrijventerreinen

projecten is eind 2019 door gemeente Velsen in

aardgasvrijmaken van de eerste wijken in de

in Velsen. Alle scans zijn inmiddels uitgevoerd.

samenwerking met ons ingesteld om woning-

gemeente. Met het inzicht van de opgave als

Diverse bedrijven hebben energiebesparende

corporaties, VvE's en energiecoöperaties

basis, kan er verder gewerkt worden aan de

maatregelen genomen of zijn in de voorbe-

financieel te steunen bij investeringen in

warmtetransitie in Velsen en met het verlagen

reiding hiervoor. In 2020 hebben 37 bedrijven

duurzaamheid. Deze regeling heeft een looptijd

van de CO2-uitstoot.

maatregelen (Led verlichting, PV-panelen,

van drie jaar en een budget van € 300.000,-.

laadpalen, warmtepompen en isolatie) genomen

De uitvoering van de regeling wordt verzorgd

Voor het opstellen van de visie hielden wij

waarmee totaal op jaarbasis ruim 334.108 kWh

door ons.

samen met de gemeente in 2020 bijeenkomsten

elektriciteit en jaarlijks 5.558 m3 gas bespaard

met stakeholders zoals PWN, Liander, Woning-

wordt. Met een jaarlijkse berekende CO2

Er zijn afgelopen jaar zes aanvragen ingediend

bedrijf Velsen, Velison Wonen, Energiek Velsen

reductie van 197,6 ton. Het totale investerings-

waarvan er vier zijn toegekend. Het totaal aan

en het Hoogheemraadschap waarin de eerste

bedrag was €203.868.

toegekende bedragen is €71.054,-. De maat-

technische analyses zijn opgesteld. Bij die
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regelen betreffen zonnepanelen en aan-

passingen van installaties daarvoor, dakisolatie,
HR++ glas en kierdichting.
CO2 prioriteringstool
In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat er een
landelijke CO2-reductie van 49% moet zijn
gerealiseerd in 2030. Deze doelstelling is fors,
terwijl de gemeentelijke middelen beperkt zijn.
Ter ondersteuning hebben wij een CO2 prioriteringstool ontwikkeld dat ondersteuning kan
bieden bij de selectie van eventuele maatregelen. Deze is verschillende keren toegepast
in de gemeente Velsen.
De tool prioriteert de maatregelen door een
weging te geven aan de verschillende criteria.
De weging wordt bepaald door een kernteam
met verschillende stakeholders. Als bijvoorbeeld
de feitelijke CO2-reductie erg belangrijk geacht
wordt, dan kan hier een hoge weging aan
gegeven worden waardoor dit zwaarder meeweegt in de ranking. Het resultaat geeft een
indicatie van de effectiviteit van de maatregel.
De meest effectieve maatregelen verdienen de
voorkeur om budget en uren voor vrij te maken.
De tool kan dus goed ingezet worden om
beleidskeuzes te kunnen maken en deze te
verantwoorden.
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Jaarverslag 2020
Regio Zuid-Kennemerland
Tot de gemeenten in de regio rekenen we
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.
De binnenstad van Haarlem, de strandpaviljoens,
het circuit en het duin- en bosgebied zorgen
gedurende het jaar voor een grote toevloed aan
bezoekers en recreanten van binnen en buiten de
regio. De wens om hieraan ruimte te bieden en
tegelijk het groene (woon)karakter van de
gemeenten te waarborgen maakt dat sprake is
van een eigen dynamiek. Bedrijven met een
bovengemiddeld risico bevinden zich met name
op de industrieterreinen in Haarlem.
Op het gebied van verduurzaming weten de
gemeenten in de regio elkaar goed te vinden met
de uitvoering van gezamenlijke programma's ten
aanzien van onder meer de gebouwde omgeving
en energietransitie.

3. Zuid-Kennemerland
In dit hoofdstuk leest u over de projecten die
wij voor alle gemeenten in deze regio
uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten
gebieds- en gemeentebreed uitgevoerd. Over
deze projecten leest u in de hoofdstukken 1,
3.1, 3.2, 3.3, & 3.4.

Toezicht en handhaving
Meldingen geluid Circuit Zandvoort

Advisering
‘Global Sea Spray’
De PFAS-stoffen in de atmosfeer lijken vooral
neer te slaan boven land. Boven zeeën en
oceanen hopen de stoffen zich op, waarvan een
deel neerslaat zodra het de kustlijn bereikt. Zo
kunnen juist daar hogere concentraties PFASstoffen ontstaan.
Wij hebben in dit verband de bestaande
bodemkwaliteitskaart (BKK) geactualiseerd voor

In 2020 ontvingen wij 944 meldingen over het

PFAS. De bestaande kwaliteitskaart en achter-

circuit. Het gaat hier om meldingen specifiek

grondwaarde is aangevuld met informatie over

over geluid. Een groot aantal melders diende

de aanwezigheid van PFAS. Samen met het

meerdere meldingen in. Van de 944 meldingen

vernieuwde beleid, geeft de kaart meer

kwamen er 264 vanaf een uniek adres. 10%

duidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden

van alle klachten is door slechts één persoon

voor grond en bagger in de regio.

ingediend.
De 944 meldingen kwamen niet alleen uit de
gemeente Zandvoort, maar ook uit buurgemeenten:
• 245 meldingen uit Bloemendaal;
• 264 meldingen uit Haarlem;
• 28 meldingen uit Heemstede;
• 378 meldingen uit Zandvoort;
• 29 meldingen, overig.

Programma’s en projecten
Regionaal Energiebesparingsprogramma (REP)
De REP betreft een drie jarig regionaal
programma dat voor 50% gefinancierd wordt
door de provincie. De regio IJmond en ZuidKennemerland hebben dit gezamenlijk aangevraagd voor 2019 t/m 2022. Met deze regeling
kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee
huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd
worden om energiebesparende maatregelen te
nemen.
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Er is een scala aan projecten uitgevoerd,

In november 2020 is besloten om het abonne-

waaronder de volgende: wijkgerichte

ment op GPR Gebouw bij WE-Adviseurs per

aanpakken, mobiele duurzame showrooms,

2021 op te zeggen. Er kan nog wel gebruik

collectieve inkoopacties, opleidingstrajecten

gemaakt worden van het instrument, maar wij

energiecoaches, VvE ondersteuningsprojecten,

verstrekken geen gratis licenties meer.

lidmaatschap HIER, campagnes en deelname

In 2020 is namelijk weinig gebruikgemaakt van

aan de Duurzame Huizen Route.

de licenties en het is geen indieningsvereiste
voor een omgevingsvergunning.

Dit heeft geleid tot de volgende resultaten: We
hebben in dit programma bijna 50.000 unieke

Wel blijven wij adviseren over duurzaam

inwoners bereikt. Deze inwoners hebben in

(ver)bouwen en contact opnemen met

totaal 3.629 energiebesparende maatregelen

initiatiefnemers, de informatie op de website

getroffen, zoals het installeren van PV panelen,

zal actueel gehouden worden en informatie

plaatsen van isolatiemaatregelen of vervangen

over GPR Gebouw zal daar ook te vinden zijn.

van de CV-ketel of ventilatiebox voor een
energiezuinigere variant. Er is in de regio voor
ongeveer 11,5 miljoen euro aan duurzame
maatregelen uitgevoerd door de inwoners
tegenover een investering van 659 duizend euro
vanuit de regeling. De spin-off ratio is daarmee:
1/17,5. Dus voor elke euro (waarvan 0,50 wordt
gefinancierd door de provincie), wordt ter
waarde van 17,50 euro aan duurzame
maatregelen getroffen.
GPR Gebouw, circulair bouwen en verbouwen
De GPR Software maakt duurzaamheid van
gebouwen en gebieden meetbaar en
bespreekbaar.
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Jaarverslag 2020
Bloemendaal
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Toezicht bij evenementen (op verzoek)
Toezicht en handhaving Drank en Horecawet
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.

3.1 Bloemendaal

met optredens in kleine setting met maximaal
250 man publiek. Hierbij stond de volumeknop

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

aanzienlijk lager dan bij de gebruikelijke

wij specifiek voor de gemeente Bloemendaal

optredens. Verder is ondersteuning verleend bij

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

de aanpassing van de APV waarbij het aantal

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

vrijstellingen van de geluidsnormen van het

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 3.

Activiteitenbesluit is aangepast van 5 keer per
jaar naar 12.

Vergunningverlening

Toezicht en Handhaving

Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

Openluchttheater

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van

Er is verder gewerkt aan de verbetering van de

milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

geluidreducerende maatregelen in het open-
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luchttheater. Er is op strategische plaatsen op

Controles bij bedrijven en milieubelastende

het toneel absorptie aangebracht. De geluids-

activiteiten in deze bijzondere tijden van

installatie is aangepast in samenstelling en

COVID-19 hebben een andere invulling

opstelling. Het monitoringssysteem (Metrao) is

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

uitgebreid getest. Door de COVID-19 maat-

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

regelen is het theater een tijd niet in werking

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

geweest en pas na de versoepeling, is gestart

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten

hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in

Klachten

lijn met de situatie gekozen voor meeromvattende projecten die passen in de couleur
locale van deze gemeente.
Strandpaviljoens
Strandpaviljoenexploitanten in Bloemendaal
hebben te maken met voorschriften voor geluid
ter bescherming van strandgangers, het
duingebied, campings en woningen. Wij voeren
controles uit op deze voorschriften. Een aantal
maal per jaar kan een strandpaviljoenexploitant
een kennisgeving incidentele festiviteit indienen

Asbest en Bodem

bij de gemeente om de geluidsgrenswaarden

controle van horecalokaliteiten en terrassen.
Deze zijn beoordeeld op de veranderende

tijdelijk te verruimen. Vanwege de COVID-19

inrichtingseisen.

maatregelen zijn er dit strandseizoen geen
evenementen gehouden. Wel zijn de

Bodem advisering

strandpaviljoens beoordeeld op de
inrichtingseisen in het kader van de Drank- en
Horecawet.
In augustus hebben wij een overleg gehad met

Strafrechtelijke beschikkingen
Eén proces-verbaal ingediend voor illegale

bewonersgroep ‘Stichting Toos’. Samen met de

sloopwerkzaamheden.

gemeente Bloemendaal informeerden wij
Stichting Toos over de geluidmetingen die

Drank en Horeca

ProRail uitvoert. Omdat het Rijk hier het

Voor de gemeente Bloemendaal controleren wij

bevoegd gezag is, zijn de mogelijkheden voor

bij bedrijven en verenigingen ook op de

de gemeente beperkt. Wel hebben wij aange-

voorschriften uit de Drank- en Horecawet.

geven dat wij drie indicatieve metingen kunnen

In 2020 hebben wij veel inzet gepleegd op de

uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de
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geluidbelasting als gevolg van de nieuwe

voorbereiding op de vervanging van het riool.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, planvormen en

dienstregeling. Mogelijk dat deze indicatieve

De rapportage en de advisering zijn afgerond in

bouwinitiatieven adviseren wij de gemeenten

metingen een goede aanleiding geven om in

het eerste tertaal van 2020. Er zijn voor wat

over diverse milieuaspecten, zoals

gesprek te gaan met ProRail over de extra

betreft de milieuhygiënische bodemkwaliteit

bodemkwaliteit, geluid, luchtkwaliteit, externe

geluidbelasting op de nabijgelegen woningen.

geen belemmeringen voor de uitvoering van de

veiligheid, duurzaamheid en flora en fauna.

werkzaamheden, ook niet voor wat betreft
De drie indicatieve metingen bestaan uit een 0-

hergebruik van overtollige grond met oog op

Ook adviseerden wij gemeenten inzake stikstof.

meting, een meting gedurende het Formule 1-

PFAS.

Wij beoordeelden voor diverse initiatieven de

weekend en een meting tijdens de zomerdienst-

Zuidlaan:

stikstofberekeningen en eventueel nader

regeling. Eind 2020 is een enquête opgesteld

In juli 2020 heeft een asfalt- en bodemonder-

onderzoek en adviseerden de gemeente over de

met Stichting Toos om informatie op te halen bij

zoek plaatsgevonden wegens rioolvervanging en

verdere procedure. Doordat in 2020 een

bewoners rondom het spoor inzake geluidbe-

herprofilering. De rapportage en de advisering

versoepeling van de eisen voor vergunningplicht

leving ter aanvulling op de metingen. De

zijn afgerond in het derde tertaal van 2020. Er

Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht

enquête wordt begin 2021 uitgezet.

zijn geen milieuhygiënische belemmeringen

werd, zijn de diverse projecten alsnog onder

voor de uitvoering van de werkzaamheden.

voorwaarden vergunningsvrij voor de Wnb

Blekersveld:

uitgevoerd.

Hierbij een selectie van bodemadviezen:
Begeleiding monitoringslocaties

Vanwege het plan om tijdelijke woonunits te

Als het gaat om ontwikkeling op terreinen die

plaatsen heeft er in september 2020 bodem-

Hierbij een selectie van milieuadviezen:

grondwaterverontreiniging bevatten, adviseren

onderzoek plaatsgevonden. Aangezien op het

Dennenheuvel Bloemendaal

wij in het onderzoek. Op terreinen waar er

terrein ter hoogte van een gedempte watergang

Wij zijn nauw betrokken bij de gevolgen ten

mogelijkheden op verspreiding zijn, vindt in

verontreinigingen zijn aangetroffen, heeft nader

aanzien van stikstofdepositie voor dit project.

opdracht van de gemeente controle plaats op de

onderzoek plaatsgevonden en is offerte voor

Hierbij vindt inhoudelijke toetsing plaats van

verspreiding van middels het jaarlijks uitvoeren

een saneringsplan en milieukundige begeleiding

verrichte onderzoeken en wordt ook

van grondwatermonitoring in de omgeving van

opgevraagd. De omvang van de sterke

geadviseerd ten aanzien van processtappen bij

de verontreinigingen.

verontreiniging bedraagt ca. 150 m3 grond.

het vergunningentraject in het kader van de

Hierbij een selectie van bodemadviezen:

Ruimtelijke advisering

Wnb.
Herontwikkeling Vitaal Vogelenzang;

Veen en Duin:

Wij hebben een advies opgesteld toegespitst op

Eind 2019 heeft bodemonderzoek plaatsge-

bodemonderzoek, omgevingsveiligheid en

vonden. Het onderzoek is uitgevoerd ter

gewasbeschermingsmiddelen. Ten aanzien van

41

omgevingsveiligheid worden geen

keurd en dat de VvE ‘Bloemingdale’ start met

belemmeringen verwacht voor planontwikkeling.

het project voor het plaatsen van meer dan 50

In de directe nabijheid van de planlocatie

zonnepanelen.

bevinden zich bollenvelden. Door middel van
een locatie specifiek onderzoek gericht op het

Transitievisie Warmte

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet

Eind 2021 levert de gemeente hun Transitievisie

worden aangetoond dat sprake is van een

Warmte op. In deze visie geeft de gemeente

aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter hoogte

aan of, en zo ja welke, wijken al voor 2030 op

van de toekomstige woningen. Tevens moet

een andere manier dan met aardgas worden

hiermee worden aangetoond dat de bollentelers

verwarmd. Wij hebben de aanbestedings-

naast de planlocatie niet worden gehinderd in

procedure uitgevoerd, de selectie van een

de bedrijfsvoering. Tot slot geldt ten aanzien

adviesbureau begeleid en nemen nu de rol van

van bodem dat aandacht moet worden besteed

opdrachtgever en coördinator op ons. Wij

aan verontreiniging door

fungeren als centraal aanspreekpunt voor de

gewasbeschermingsmiddelen en PFAS.

opdrachtnemer, bureau Over Morgen. Dit proces

Daarnaast zijn aanwezige puinlagen een

vergt veel van de gemeente, ODIJ en het

aandachtspunt in verband met asbest.

adviesbureau, omdat dit redelijk grote

Sloop bungalow en nieuwbouw villa aan de

consequenties kan hebben voor bepaalde

Westerduinweg;

buurten. Zorgvuldigheid, voldoende aandacht

Wij hebben geadviseerd een verkennend

en participatie is daarom van groot belang.

bodemonderzoek uit te voeren. Daarnaast
ontbrak een Aeriusberekening (stikstof).

Programma’s en projecten
Energietransitie
Twee stagiaires van de studie Junior Consultant
Duurzaamheid van het Nova-college, hebben
onder begeleiding van ons een voorstel tot
verduurzaming voorbereid voor de Welstandscommissie. Het resultaat is dat dit is goedge-
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Jaarverslag 2020
Haarlem
Takenpakket
Basistakenpakket, exclusief de bodemtaken
(enkel handhaving op verzoek)
Het bedrijfsgebonden milieutakenpakket,
exclusief milieuadvisering en
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Toezicht bij evenementen
Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond,
asbest, metaal, bruin- en witgoed).

3.2 Haarlem

daarom gezamenlijk een vooroverleg gestart om
een hernieuwde revisievergunning aan te

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

vragen.

wij specifiek voor de gemeente Haarlem
uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

Toezicht en Handhaving

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze
projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 3.

Vergunningverlening

Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven
Het signaaltoezicht op het gebied van
brandveiligheid vindt plaats in afstemming met
de VRK.

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

Controles bij bedrijven en milieubelastende
activiteiten in deze bijzondere tijden van
Voor Merck, Sharp en Dohme (MSD) zijn twee

COVID-19 hebben een andere invulling

vergunningen voor een milieuneutrale

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

verandering verleend voor het opslaan van

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

meer of andere gevaarlijke stoffen dan reeds

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

vergund. De verouderde revisievergunning uit

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten

2007 en het aantal verleende veranderings-

hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in

vergunningen hierna hebben wel geleid tot een

lijn met de situatie gekozen voor meerom-

onoverzichtelijke vergunningssituatie. Er is
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vattende projecten die passen in de couleur

overtredingen na de 1e aanschrijving opgelost

Incidenten en calamiteiten

locale van deze gemeente.

en hoeven deze overtredingen niet doorgezet

Er zijn twee ongewone voorvallen geregistreerd

te worden naar de gemeente voor verdere

zonder grote nadelige gevolgen voor de

handhaving.

omgeving.

gelopen ten aanzien van energiebesparende

Strafrechtelijke beschikkingen

Het ging om sterke verontreiniging in de bodem

maatregelen. Het bedrijf heeft het nieuwe

Er is twee keer een Bsbm opgesteld voor het

tijdens werkzaamheden bij het bedrijf IDEMIA in

koelhuis gebouwd zonder ‘rapportage

slopen zonder sloopmelding. Voor één over-

verband met verplaatsing voertuigen. Er lekte

energiebesparende maatregelen’ vooraf. De

treding is pv opgesteld voor het niet tijdig

hydraulische olie, die terecht is gekomen op de

bouw was inmiddels echter zover gevorderd dat

ledigen van een vetput.

stelconplaten. Met grit is de olie geabsorbeerd

Taskforce handhaving
Bij MSD heeft dit jaar een handhavingsactie

en het vervuilde grit is blijven liggen voor

het niet meer te verdedigen was om een andere
koelinstallatie (met natuurlijk koudemiddel) te

Asbest

optimale absorptie. De werkzaamheden zijn

eisen. Wel zal handhaving op de erkende

direct gestaakt. Er is adequaat gehandeld en de

maatregelen plaatsvinden.

interne processen worden erop aangepast.

Inmiddels is er voor de handhaving van gelijk-

Bij het bedrijf Spaarnelanden is de stortbunker

soortige bedrijven een taskforce opgericht

volgelopen met bluswater vanuit de sprinkler-

waarbij het te schrijven toezichtplan als leidraad
zal gaan gelden.

installatie. De bewakingsdienst van het complex
Klachten

Brandveiligheid
Op het gebied van brandveiligheid doen wij
signaaltoezicht voor gemeente Haarlem. Met
name in het centrum blijkt bij het overgrote
deel van de gecontroleerde horecagelegenheden
vaak iets mis te zijn op het gebied van brandveiligheid. Dit betreft dan de periodieke keuring
of de zichtbaarheid/bereikbaarheid van de
blusmiddelen. In nagenoeg alle gevallen zijn de
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was direct heengegaan maar heeft geen brand

Programma’s en projecten

kunnen signaleren. De bewaking was echter

Verduurzamen bedrijventerreinen

vergeten dat de automatische blusinstallatie
boven de stortbunker in werking was getreden.
Op maandagochtend stond de stortbunker vol
met bluswater. Dit water moest als verontreinigd water worden afgevoerd.
StortSpaarnelanden heeft maatregelen getroffen
en ook zo overlegd om herhaling te voorkomen.

Voor de gemeente hebben wij de OTW-subsidie
aangevraagd en toegekend gekregen. OTW
staat voor Ondersteuning Toekomstbestendige
Werklocatie. Met deze subsidie kunnen wij
bedrijven in Waarderpolder gratis energiescans
aanbieden en deze bedrijven een jaar lang
begeleiden in de opvolging van de in de scan
geadviseerde maatregelen.

Communicatie

Wij coördineren de uitvoering van dit project

Rechtzitting sluiting IJsbaan

en verzamelen de adviezen in samenwerking

In 2020 besloot IJsbaan Haarlem zomerijs te

met de gemeente.

maken voor schaatstrainingen. Milieudefensie
diende daarop bij gemeente Haarlem een
verzoek in tot handhaving. In juli en augustus
hebben de afdeling juridische zaken en
communicatie van ODIJ namens en samen met
gemeente Haarlem het handhavingsverzoek
behandeld, de voorlopige voorziening bij de
rechtbank voorbereid en mediavragen
beantwoord. Verder waren wij bij de hoorzitting
van de bezwaarprocedure in november,
aanwezig en is in dat verband ook een Wobverzoek in oktober beantwoord. Er zal een
uitspraak volgen in de eerste tertaal van 2021.
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Jaarverslag 2020
Heemstede
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en -uitvoering
Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet
Toezicht en handhaving Digitaal
Opkopersregister (DOR)
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.
Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

3.3 Heemstede

Controles bij bedrijven en milieubelastende
activiteiten in deze bijzondere tijden van

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

COVID-19 hebben een andere invulling

wij specifiek voor de gemeente Heemstede

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 3.

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten
hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in

Vergunningverlening

lijn met de situatie gekozen voor meeromvattende projecten die passen in de couleur
locale van deze gemeente.
Asbest en Bodem

Toezicht en Handhaving

Toezicht en handhaving DOR
Met toezicht op het DOR wordt heling van
(tweedehands) goederen tegengegaan.

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.
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Klachten

voorschriften uit de Drank- en Horecawet. In
2020 hebben wij veel inzet gepleegd op de
controle van horecalokaliteiten en terrassen.
Deze zijn beoordeeld op de veranderende
inrichtingseisen.

Ruimtelijke advisering

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, planvormen en
bouwinitiatieven adviseren wij de gemeenten
Incidenten en calamiteiten
Er is één ongewoon voorval geregistreerd
zonder grote nadelige gevolgen voor de
omgeving. Het ging om een mogelijk gaslek bij
benzinestation PitPoint. Op afstand is de
installatie veiliggesteld. Na onderzoek bleek het
om lekkage vanuit de auto te gaan en zijn er
geen mankementen gevonden die te wijten zijn
aan de inrichting.

Digitale Opkopersregister
Digitale inspecties
Het voorkomen van handel in gestolen goederen
is belangrijk. Stelen van goederen is immers
alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die
deze goederen wil kopen. Daarom werken wij
aan het voorkomen van diefstal en heling.
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Ondernemers zijn verplicht een register bij te
houden en zich te melden bij de gemeente als
handelaar.
De naleving van het Digitaal Opkopersregister is
afwisselend. We zien dat ondernemers nog niet
structureel invoeren. Deze zijn hierop aangeschreven en we zouden kunnen overgaan tot
een dwangsom. De vraag die nu op tafel ligt is
echter of de gemeente handhavend wil
optreden. Een andere optie is namelijk een
nieuwe campagne uitstippelen.

Drank- en Horecawet
Voor gemeente Heemstede controleren wij bij
bedrijven en verenigingen ook op de

over diverse milieuaspecten, zoals
bodemkwaliteit, geluid, luchtkwaliteit, externe
veiligheid, duurzaamheid en flora en fauna.
Ook adviseerden wij gemeenten inzake stikstof.
Wij beoordeelden voor diverse initiatieven de
stikstofberekeningen en eventueel nader
onderzoek en adviseerden de gemeente over de
verdere procedure. Doordat in 2020 een
versoepeling van de eisen voor vergunningplicht
Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht
werd, zijn de diverse projecten alsnog onder
voorwaarden vergunningsvrij voor de Wnb
uitgevoerd.
Hierbij een selectie van milieuadviezen:
Sanitaire Unit aan kade Havenstraat;

Het plan betreft de realisatie van een sanitaire

is van beheer en onderhoud (in dat geval is

mogelijkheden op verspreiding zijn, vindt in

unit aan de kade Havenstraat, ten behoeve van

geen vergunningplicht ten aanzien van stikstof)

opdracht van de gemeente controle plaats op de

de gebruikers van de haven. Voor deze

of van een project in het kader van de Wet

verspreiding van middels het jaarlijks uitvoeren

ontwikkeling hebben wij geadviseerd op de

natuurbescherming (vergunningplicht indien

van grondwatermonitoring in de omgeving van

thema’s Bedrijven en milieuzonering, geluid,

toename stikstof). Er bleek geen sprake van

de verontreinigingen.

bodem, Wet Natuurbescherming en

beheer en onderhoud maar van een project,

Omgevingsveiligheid. Deze genoemde thema’s

waardoor de stikstofdepositie op nabijgelegen

Hierbij een selectie bodemadviezen:

geven geen belemmeringen voor de gewenste

Natura 2000-gebied moest worden berekend.

Heemsteedse Dreef;

ontwikkeling.

In augustus 2020 heeft een verkennend

Aanleg steiger, haven;

Aanvankelijk bleek dit project

bodemonderzoek plaatsgevonden op de

Voor de aanleg van een steiger voor het project

vergunningplichtig te zijn voor de Wnb. Wij

parallelweg. Dit vanwege voorgenomen

Haven van Heemstede hebben wij geadviseerd

hebben de stikstofberekeningen en het nader

herinrichtingswerkzaamheden. Uit de resul-

ten aanzien van stikstof. Als gevolg van de

onderzoek beoordeeld en de gemeente

taten van het onderzoek blijkt dat er geen

stikstofcrisis bleek dit project aanvankelijk

geadviseerd over de verdere procedure. Toen

belemmeringen zijn voor de uitvoering van

vergunningplichtig te zijn voor de Wnb. Wij

naderhand een versoepeling van de eisen voor

deze werkzaamheden. In het derde tertaal is

hebben de stikstofberekeningen en het nader

vergunningplicht Wnb van kracht werd, hebben

er ook een verkennend bodem- en verhardings-

onderzoek beoordeeld en de gemeente

wij de plannen opnieuw beoordeeld. Het project

onderzoek begeleid ter plaatse van drie

geadviseerd over de verdere procedure. Toen

kan alsnog onder voorwaarden vergunningsvrij

kruispunten op de Heemsteedse Dreef (Johan

naderhand een versoepeling van de eisen voor

voor de Wnb worden uitgevoerd. Ten aanzien

Wagenaarlaan, Julianaplein en Lanckhortslaan).

vergunningplicht Wnb van kracht werd, hebben

van de voorwaarden zijn op ons advies eisen

De resultaten hiervan worden in januari 2021

wij de plannen opnieuw beoordeeld. Het project

gesteld in de aanbesteding door de gemeente.

verwacht.

kan alsnog onder voorwaarden vergunningsvrij
voor de Wnb worden uitgevoerd. Ten aanzien

Havenstraat;

Bodem advisering

Gelijktijdig met het uitzetten van het onderzoek

van de voorwaarden zijn op ons advies eisen

van de Parallelweg aan de Heemsteedse Dreef is

gesteld in de aanbesteding door de gemeente.

offerte opgevraagd voor een partijkeuring van

Leidsevaartweg;

grond aan de Havenstraat. Vanwege recon-

Voor de vernieuwing en verbreding van het

Begeleiding monitoringslocaties

tructiewerkzaamheden ter plaatse van de

fietspad langs de Leidsevaartweg in Heemstede

Als het gaat om ontwikkeling op terreinen die

huidige parkeervakken en groenstrook, is het

hebben wij geadviseerd ten aanzien van

grondwaterverontreiniging bevatten, adviseren

voornemen om van deze locatie grond af te

stikstof. Ook hebben wij uitgezocht of er sprake

wij in het onderzoek. Op terreinen waar er
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voeren. Opdracht voor de partijkeuring is

Dit zal op bepaalde meetlocaties een positief

We hebben 38 ondernemers voorzien van een

inmiddels verleend.

effect hebben gehad op de luchtkwaliteit.

energiescan. In totaal kan er wanneer alle

Leidsevaartweg;

geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd

In 2018 heeft er bodemonderzoek plaatsge-

Programma’s en projecten

633.070 kWh en 55.753 m3 gas worden

vonden voor verbreding van het fietspad. In

Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen

bespaard. Hiermee zal een reductie van 384 ton

januari 2020 is het bodemonderzoek

Eind 2021 levert de gemeente hun Transitievisie

CO2 worden gerealiseerd.

Leidsevaartweg Noord en Leidsevaartweg Zuid

Warmte op. In deze visie geeft de gemeente

aangevuld met PFAS-onderzoek voor de afvoer

aan of, en zo ja welke, wijken al voor 2030 op

In deze relatief korte periode hebben er al 4 van

van overtollige grond naar een verwerker. Voor

een andere manier dan met aardgas worden

de 38 ondernemers maatregelen doorgevoerd.

wat betreft PFAS en de overige onderzochte

verwarmd. Wij hebben de aanbestedingsproce-

Deze 4 ondernemers besparen gezamenlijk

parameters zijn er geen belemmeringen voor

dure uitgevoerd, de selectie van een advies-

5.724 kWh en 95 m3 gas. Door deze besparing

hergebruik van de overtollige grond elders.

bureau begeleid en nemen nu de rol van

wordt op dit moment een reductie van 3 ton

opdrachtgever en coördinator op ons. Wij

CO2 gerealiseerd.

Luchtkwaliteit

fungeren als centraal aanspreekpunt voor de

In 2020 zijn er palmbuisjes geplaatst op vijf

opdrachtnemer, bureau Over Morgen. Dit

locaties in opdracht van de gemeente

proces vergt veel van de gemeente, ODIJ en

Heemstede om de jaargemiddelde stikstof-

het adviesbureau, omdat dit redelijk grote

concentraties (NO2) te meten. Op alle locaties

consequenties kan hebben voor bepaalde

voldoet het jaargemiddelde over 2020 aan de

buurten. Zorgvuldigheid, voldoende aandacht en

grenswaarde van 40 μg/m3. Op locatie

participatie is daarom van groot belang.

“Herenweg” wordt de hoogst gemeten
jaargemiddelde NO2 concentratie gemeten,

Verduurzamen bedrijventerreinen

deze bedraagt 21,0 μg/m3. Dit is ruim onder de

De OTW-subsidie vanuit de provincie is

wettelijke grenswaarde van een jaargemiddelde

toegekend voor de gemeente Heemstede met

van 40 µg/m3.

als doel bedrijven te verduurzamen door middel
van het geven van energie-adviezen. Wij

Opgemerkt moet worden dat de uitzonderlijke

coördineren de uitvoering van dit project en

situatie in 2020 waarbij maatregelen om het

verzamelen de adviezen in samenwerking met

COVID-19 virus te bestrijden op veel plaatsen

de gemeente.

hebben geleid tot een afname van het verkeer.
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Jaarverslag 2020
Zandvoort
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Volledige Wabo-takenpakket
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.
Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.
Volledige Wabo-takenpakket
Waaronder vergunningverlening bouwen en
verbouwen, RO en bouw- en woningtoezicht en
het secretariaat van de welstandscommissie.

3.4 Zandvoort

Het Formule 1 evenement heeft echter geen
doorgang kunnen vinden. Ondanks deze

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

ontwikkeling liepen de verschillende

wij specifiek voor de gemeente Zandvoort

vergunningprocedures, handhavingsverzoeken

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

en juridische procedures wel door.

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze
projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 3.

Circuitpark Zandvoort Wabo-vergunningen
Afgelopen jaar is er veelvuldig vooroverleg

Vergunningverlening

gevoerd om de gewenste veranderingen van het
circuit in kaart te brengen en op die manier een
ontvankelijke aanvraag te realiseren.
Afgelopen jaar zijn onderstaande omgevingsvergunningen verleend voor:
•

Realiseren van de Fanzone

•

voor het realiseren van een inrit

In mei 2019 werd bekend dat de Formule 1 in

•

voor het realiseren van een keerwand

2020 terugkeert naar Circuitpark Zandvoort.

•

voor het toepassen van asfaltgranulaat.

Hierdoor is het aantal vergunningaanvragen,
informatieverzoeken, klachten, persvragen,

Toezicht en Handhaving

handhavingsverzoeken en Wob-verzoeken zeer
sterk toegenomen. Ter voorbereiding op dit
evenement hebben wij deelgenomen aan
diverse interne en externe afstemmingsoverleggen. Dit alles heeft er toe geleid dat er –
net als in 2019 - extra inzet noodzakelijk was
om de werkzaamheden af te ronden. Voor 2019
en 2020 zijn extra middelen beschikbaar zijn
gesteld door de gemeente Zandvoort.
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Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van

voor verhuurders. De eerste en laatste

een kennisgeving incidentele festiviteit indienen

milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

maanden zijn ingevuld met de uitwerking en

bij de gemeente om de geluidgrenswaarden

voorbereiding van het hoogseizoen. Zo is het

tijdelijk te verruimen.

Controles bij bedrijven en milieubelastende

communicatietraject opnieuw uitgezet en is er

Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn er dit

activiteiten in deze bijzondere tijden van

tijd gestoken in het verbeteren van het

strandseizoen geen evenementen gehouden.

COVID-19 hebben een andere invulling

meldingssysteem. Er zijn uiteindelijk bij

Wel hebben wij op verzoek controles verricht bij

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

de backoffice 33 vragen gesteld en 105 nieuwe

het evenement '538 Summer Sessions'. Dit was

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

meldingen gedaan van inwoners voor het

een coronaproof evenement met een aangepast

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

verhuren van hun woning. Alle meldingen

geluidniveau en een beperkt aantal bezoekers.

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten

worden gedeeld met de Gemeentebelastingen

hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in

Kennemerland Zuid in verband met

Voorafgaande aan het zomerseizoen zijn de

lijn met de situatie gekozen voor

belastingtechnische opvolging.

strandpaviljoens meerdere keren gecontroleerd

meeromvattende projecten die passen in de
couleur locale van deze gemeente.

in de opbouwfase. Dit gebeurde ook na het
Ter voorbereiding van de zomer wordt er

seizoen met de winteropstelling. Tenslotte zijn

doormiddel van deskresearch een lijst gemaakt

de strandpaviljoens beoordeeld op de inrich-

Circuitpark Zandvoort aspectcontroles

met adressen waar met grote zekerheid gezegd

tingseisen in het kader van de Drank- en

Naast het toezicht wat plaatsvond naar

kan worden dat er illegaliteit is. Er zijn

Horecawet.

aanleiding van de handhavingsverzoeken vindt

uiteindelijk 19 controles geweest op 17

er vooral veel aspecttoezicht plaats. Door de

adressen waarbij er uiteindelijk 10 overtre-

grootte van de inrichting is het niet zinvol om

dingen zijn geconstateerd. Op 9 adressen is

het gehele pakket aan voorschriften telkens

een vervolgtraject uitgerold met een

opnieuw te controleren. Het betreft met name

bestuurlijke boete en last onder dwangsom.

toezicht op geluidmetingen, vervoersplannen,
afvalstoffen, energie, certificaten en het

Strandpaviljoens

rioolstelsel.

Strandpaviljoenexploitanten in Zandvoort
hebben te maken met voorschriften voor geluid

Toeristische verhuur

ter bescherming van strandgangers, het

Om de woningverhuur met betrekking tot

duingebied, campings en woningen. Wij voeren

toeristen in goede banen te leiden, heeft het

controles uit op deze voorschriften. Een aantal

college in 2019 beleid vastgesteld met regels

maal per jaar kan een strandpaviljoenexploitant
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Asbest en Bodem

Klachten

vragen over de inwerkingtreding van de
Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor
hun nieuwe bouwplannen. Zeker actueel blijft
ook de stikstofthemathiek. Dit werkte door in de
werkzaamheden bij advies en vergunningverlening voor het meedenken naar oplossingen
en het doorlopen van nieuwe procedures.
Tot slot zijn er dit jaar 18 verzoeken
binnenkomen tot huisnummerwijziging
Welstandscommissie

De meldingen die zijn ingediend betreffende

Bouwvergunningen

geluidhinder van het circuit, zijn terug te vinden

Er zijn 256 reguliere, 8 uitgebreide, 8 splitsing

in het hoofdstuk ‘Regio Zuid-Kennemerland’.

en 2 tijdelijke gebruiksvergunningen
afgehandeld. Het aantal vergunningaanvragen

Wabo/BWT

kent in Zandvoort de afgelopen jaren een

Het aantal bouwprojecten en de verleende

stijgende lijn. De legesinkomsten nemen

bouwvergunningen vormen de basis voor

daarmee ook toe. In 2019 zijn extra middelen

het aantal toezichtmomenten. Naast de

gevraagd en toegekend voor 2020 en 2021 om

toezichtcontroles op de verleende bouw-

de werkzaamheden te kunnen faciliteren. De

vergunning hebben er gebiedscontroles

verwachting is dat, mede door de Formule 1 het

plaatsgevonden. Tijdens deze controles

aantal aanvragen niet gaat dalen. Een

werd de bestaande situatie vergeleken

vergelijkbare trend is waarneembaar bij de

met de huidige situatie.

spreekuren en vooroverleggen. Ook daar is
geen teruggang te merken kijkende naar de 27
keer dat het nodig was.
Lopende 2021 wordt verwacht dat aanvragers
en architecten zich tot ons zullen wenden met

Gemeente Zandvoort heeft een eigen commissie
voor Welstand en Monumenten. Dit betreft de
vergunningsaanvragen voor bouwactiviteiten en
het wijzigen van monumenten. Daarnaast
adviseert de commissie op specifieke onderwerpen aan de gemeente, bijvoorbeeld als een
beeldkwaliteitsplan voor een gebied wordt
opgesteld of bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Deze commissie is een
samenwerking tussen gemeente Zandvoort en
ODIJ. Wij voeren het ambtelijk secretariaat.
De commissie is in 2020 twintig keer bijeen
geweest. Het aantal aanvragen/plannen op de
agenda varieert per keer tussen de tien en
twintig. Bij ongeveer drie tot zes aanvragen per
keer is iemand aanwezig om het plan toe te
lichten.
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Tijdens de vergadering wordt, eventueel na

wij in het onderzoek. Op terreinen waar er

vonden. Begin 2020 is de rapportage beschik-

toelichting van de ontwerper/aanvrager, een

mogelijkheden op verspreiding zijn, vindt in

baar gekomen en hebben wij geadviseerd om

reactie op de bouwplannen gegeven door de

opdracht van de gemeente controle plaats op de

vervolgonderzoek uit te voeren naar enkele

commissie. Hierop kan worden gereageerd door

verspreiding van middels het jaarlijks uitvoeren

verhardingslagen. In april 2020 is het vervolg-

de ontwerper/aanvrager, indien aanwezig. De

van grondwatermonitoring in de omgeving van

onderzoek uitgevoerd. Er zijn voor wat betreft

bedoeling is dat hierbij een dialoog en wissel-

de verontreinigingen.

de bodemkwaliteit geen belemmeringen voor de

werking ontstaat tussen de commissie en de

uitvoering van de werkzaamheden en de

ontwerper/aanvrager om te kijken waar

Grote Krocht, Louis Davidsstraat:

vrijkomende grond is geschikt voor hergebruik.

mogelijkheden en indien nodig oplossingen

Als gevolg van historische activiteiten van

Watertorenplein

liggen, in het geval het plan niet voldoet aan de

chemische wasserijen bevindt zich in het diepe

Ter plaatse van het ontwikkelgebied is in het

criteria uit de Welstandsnota. De aanvrager

grondwater een sterke bodemverontreiniging.

derde tertaal 2020 bodemonderzoek uitgevoerd.

krijgt vervolgens de gelegenheid om zijn plan

Voor de sanering hiervan is een saneringsplan

Het over te dragen noordelijk deel (parkeer-

aan te passen. Deze werkwijze blijkt goed te

opgesteld. Komende jaren zal de natuurlijke

plaats) en het zuidelijk deel (watertoren) zijn

werken. Uiteindelijk wordt zelden een aanvraag

afname van de verontreiniging worden gevolgd.

onder begeleiding van de Omgevingsdienst

op redelijke eisen van welstand geweigerd.

De kosten hiervan zijn in 2020 afgekocht bij

onderzocht. Vanwege de eigendomssituatie ten

Bodemzorg. De overeenkomst met Bodemzorg

tijde van het onderzoek, is zowel van het

is getekend en de saneringsbeschikking is

noordelijk deel als het zuidelijk deel een

overgeschreven. Periodiek zullen de

rapportage opgesteld. Er zijn voor wat betreft

monitoringsrapportages worden beoordeeld.

de mileuhygiënische bodemkwaliteit geen

Koninginneweg 1:

belemmeringen voor de grondtransactie,

Vanwege een voorgenomen grondtransactie

woningbouw en de uitvoering van

hebben wij een bodemonderzoek begeleid op de

werkzaamheden.

Ruimtelijke advisering

Bodem advisering

locatie van het voormalig schoolgebouw. Uit het

Begeleiding monitoringslocaties
Als het gaat om ontwikkeling op terreinen die
grondwaterverontreiniging bevatten, adviseren
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onderzoek blijkt dat er voor wat betreft de

Programma’s en projecten

milieuhygiënische bodemkwaliteit geen

Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen

belemmeringen zijn voor het huidige en

Eind 2021 levert de gemeente hun Transitievisie

toekomstige gebruik met de functie wonen.

Warmte op. In deze visie geeft de gemeente

Boulevard Paulus Loot en omgeving

aan of, en zo ja welke, wijken al voor 2030 op

Vanwege de rioolvervanging en herprofilering

een andere manier dan met aardgas worden

heeft er eind 2019 bodemonderzoek plaatsge-

verwarmd. Wij hebben de aanbestedingspro-

cedure uitgevoerd, de selectie van een adviesbureau begeleid en nemen nu de rol van
opdrachtgever en coördinator op ons. Wij
fungeren als centraal aanspreekpunt voor de
opdrachtnemer, bureau Over Morgen. Dit proces
vergt veel van de gemeente, ODIJ en het
adviesbureau, omdat dit redelijk grote
consequenties kan hebben voor bepaalde
buurten. Zorgvuldigheid, voldoende aandacht en
participatie is daarom van groot belang.
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Jaarverslag 2020
Regio Zaanstreek-Waterland
Tot de gemeenten in de regio rekenen we
Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam,
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en
Wormerland. Omgevingsdienst IJmond werkt voor
al deze gemeenten, behalve gemeente Zaanstad.
Het gebied kenmerkt zich door het uitgestrekte
(veen)weidegebied. Purmerend en Zaanstad
vormen daarin de uitzondering vanwege het meer
stedelijk karakter van de gemeente. De flora- en
fauna in de regio zijn veelal beschermd in het
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en
Flora- en Faunawet. Regionale thema's die spelen
zijn stikstofdepositie vanwege agrarische
bedrijvigheid, asbestdaken, bodemverontreiniging
door lood, bodemdaling, bereikbaarheid
(mobiliteit) en energietransitie.
Binnen de energietransitie wordt in toenemende
mate regionaal samengewerkt met Zaanstad.
Omgevingsdienst IJmond fungeert hierbij als
beleidsadviseur voor portefeuillehouders
duurzaamheid gemeenten Oostzaan, Landsmeer,
Wormerland en Waterland in relatie tot MRA
deelregio Zaanstreek-Waterland.

4. Zaanstreek-Waterland

verplichting tot het toepassen van erkende
maatregelen als bedoeld in artikel 2.15
Activiteitenbesluit.

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die
wij voor alle gemeenten in deze regio

In verband met de pandemie is het plaatsen van

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

de dataloggers helaas langzamer gegaan. Om

gebieds- en gemeentebreed uitgevoerd. Over

een datalogger te plaatsen moeten wij fysiek

deze projecten leest u in de hoofdstukken 1,

het gebouw in. De uitvoering is niet alleen het

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 & 4.7.

plaatsen, hier komt veel meer bij kijken. Na de
plaatsing lopen wij samen met de directeur/

Toezicht en handhaving

medewerker van het bedrijf door de school en

Drones

geven daarbij praktische tips. Ook leggen wij uit

Sinds dit jaar zijn wij in het bezit van twee

hoe de datalogger werkt en enthousiasmeren

drones. De drones worden veel ingezet in onze

wij de school om ook echt stappen te gaan

regio die zich kenmerkt door zijn grote

ondernemen. In dit proces is bewustwording

landelijke gebieden. Door middel van de drone

belangrijk.

kunnen wij grote gebieden in kaart brengen,
een goed overzicht krijgen van verschillende

Veel scholen gaven aan de plaatsing in deze tijd

situaties en veranderingen van de omgeving

lastig te vinden, waarin wij graag meedenken.

vastleggen door het maken van luchtfoto‘s. De

Uiteindelijk is er op negen locaties een data-

drones zijn al meerdere malen ingezet tijdens

logger geplaatst. Vijf in Landsmeer, één in

milieu- en bouwcontroles in verschillende

Oostzaan en drie in Wormerland.

gemeentes.
Datalogger
Door het plaatsen van een datalogger, wordt
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Programma’s en projecten
Regeling Reductie Energiegebruik
Op 1 oktober 2019 is naar aanleiding van het

inzicht gegeven in het stookgedrag en/of de

Urgenda-vonnis van oktober 2018 de Regeling

installatie optimaal is ingeregeld. Indien blijkt

specifieke uitkering Reductie Energiegebruik

dat de installatie niet goed is ingeregeld, zal

(RRE) gepubliceerd. Het betreft een regeling om

hierop toezicht worden gehouden conform de

snelle en eenvoudige energiebesparingsmaat-

regelen bij de eigen woning van inwoners te
helpen realiseren.
Wij hebben voor een aantal gemeenten in
Zaanstreek-Waterland in november 2019 de
subsidie Regeling Reductie Energiegebruik
aangevraagd en verkregen. Zo stelden we de
gemeenten in staat om inwoners met een eigen
woning financieel en met informatie te ondersteunen in het nemen van kleine energiebesparende maatregelen, onder andere met het
inwisselen van waardebonnen. Voor de
gemeente Oostzaan hebben wij ook de
uitvoering van het project gedaan. Daar zijn er
87 energiebesparende maatregelen getroffen in
de vorm van een collectief of individueel
energieadvies, vouchers, of door het
verstrekken van een energiebespaarbox.
In november 2020 is de tweede ronde van de
RRE opengesteld voor aanvragen. De regeling
gaat nu ook naast kopers gelden voor huurders.
Voor de gemeente Edam-Volendam, Waterland,
Landsmeer en Oostzaan hebben we de subsidie
aangevraagd. Begin 2021 wordt duidelijk of de
aangevraagde gelden toegekend worden.
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Jaarverslag 2020
Beemster
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.

4.1

Beemster

Controles bij bedrijven en milieubelastende
activiteiten in deze bijzondere tijden van

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

COVID-19 hebben een andere invulling

wij specifiek voor de gemeente Beemster

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 4.

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten

Vergunningverlening

hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in
lijn met de situatie gekozen voor meeromvattende projecten die passen in de couleur
locale van deze gemeente.
Ondermijning
In het kader van ondermijning pakken wij veel
signalen op. Voor de gemeente Beemster
nemen wij deel aan deze ondermijningoverleggen. Hierdoor kunnen wij ervaringen

Toezicht en Handhaving

delen en kan de gemeente hiermee zijn
voordeel doen. Toezicht voeren wij tijdens de
inspecties op alle gebieden uit, waarvoor wij
bevoegd zijn. Zo hebben wij in samenwerking
met de gemeente en politie een hennepkwekerij
ontmanteld op een locatie in Middenbeemster.

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.
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Klachten

Asbest en Bodem

Ruimtelijke advisering

Veel ruimtelijke adviezen gingen over
ontwikkelingen bij agrarische bedrijven, zoals
het oprichten van stallen of het uitbreiden van
het bedrijf. De gemene deler wordt gevormd
door beperkingen als gevolg van de stikstof-

waarover is geadviseerd. Verder is meerdere
keren geadviseerd over verschillende milieuaspecten bij een bestemmingsplanwijziging ten
behoeve van herontwikkeling van een perceel
aan de Middenweg.

kwestie. Het nieuw oprichten van veehouderijen
is onder de huidige omstandigheden zeer lastig,
zo niet onmogelijk. Gebruik maken van
bestaande rechten vereist veel onderzoek,

58
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Edam-Volendam
Takenpakket
Basistakenpakket
Op verzoek overige milieutaken en
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed).

4.2

Edam-Volendam

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die
wij specifiek voor de gemeente Edam-Volendam

Controles bij bedrijven en milieubelastende

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

activiteiten in deze bijzondere tijden van

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

COVID-19 hebben een andere invulling

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 4.

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op
zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

Vergunningverlening

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico
of bij potentieel onomkeerbare grote effecten
hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in
lijn met de situatie gekozen voor meeromvattende projecten die passen in de couleur
locale van deze gemeente.
Visverwerkingsbedrijven
Gedurende het jaar is er gemonitord bij de
viswerkingsbedrijven op geuroverlast. Dit heeft
geresulteerd in een aantal meldingen/waarschuwingen zoals storingen en onderhoud van

Toezicht en Handhaving

de naverbrander. Daarnaast hebben wij
geanticipeerd op ontvangen geurklachten. De
geurklachten zijn echter momentopnames
waardoor wij wel kunnen constateren uit welk
gebied de geur afkomstig is, maar het moeilijk
is vast te stellen welk bedrijf deze veroorzaakt.
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Klachten

Tot eind 2020 werkten wij aan de bestuurlijke
stukken over het concept-RES, invulling
Transitievisie Warmte, ondersteuning bij de
RRE, door laten lopen van de REP en advisering
op duurzaamheid.

Asbest en Bodem

Ruimtelijke advisering
De ruimtelijke adviezen betroffen het leveren
van advies ten behoeve van de Omgevingsvisie,
een adviesvraag over routering gevaarlijke
stoffen in relatie tot vuurwerk, advies over
milieuaspecten zoals geluid, ruimtelijk advies op
onder meer stikstof en input voor een nieuw
'hiaten' bestemmingsplan.

Programma’s en projecten
Door het vertrek van de duurzaamheidscoördinator
van Edam/Volendam namen wij enkele duurzaamheidstaken over zodat projecten niet tot stilstand
kwamen en verplichtingen werden nagekomen.
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Landsmeer
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Toezicht Drank en Horecawet
Toezicht en handhaving Brandveiligheid
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.
Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

4.3

Landsmeer

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

Controles bij bedrijven en milieubelastende

wij specifiek voor de gemeente Landsmeer

activiteiten in deze bijzondere tijden van

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

COVID-19 hebben een andere invulling

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 4.

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op
afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

Vergunningverlening

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten
hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in
lijn met de situatie gekozen voor meeromvattende projecten die passen in de couleur
locale van deze gemeente.
Datalogger

Toezicht en Handhaving

Begin oktober hebben wij invulling gegeven aan
het project ‘Datalogger’. Wij hebben op vijf
verschillende basisscholen een datalogger
geplaatst. Deze datalogger heeft twee weken
gemeten, waarvan één week in de herfstvakantie. In deze basisscholen werd 10-55%
meer energie verbruikt dan nodig is.
Wij zagen voornamelijk dat er doorgestookt
werd in vakanties/weekenden, de binnentemperatuur vertoont geen relatie met de
buitentemperatuur en het energieregistratie- en

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.
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bewakingssysteem is niet aanwezig of niet goed
ingeregeld. Ook waren niet bij alle basisscholen
de leidingen en appendages geïsoleerd. Alle

basisscholen hebben de rapportages ontvangen

klachten

en zijn aan de slag gegaan met
energiebesparing.
Strafrechtelijke beschikkingen
Er zijn vijf processen-verbaal ingediend voor
een illegale bodemsanering, het uitvoeren van
werkzaamheden in en/of ontgraven van
verontreinigde grond zonder daartoe in bezit te
zijn van een erkenning, foutieve opslag
gevaarlijke en bodembedreigende (vloei)stoffen
en bodemverontreiniging.
Asbest en Bodem

Drank en Horeca

dan om de registratielijst van de barvrijwilligers,

Normaal gesproken worden door ons integrale

de bewijzen dat de barvrijwilligers de verplichte

controles uitgevoerd op de naleving van de

instructie verantwoord alcoholgebruik hebben

milieuregelgeving, brandveiligheid en de drank-

gevolgd en het bestuursreglement die daarbij

en horecawet. In 2020 hebben wij ervoor

horen.

gekozen om aan dergelijke controles op een
andere manier invulling te geven. Er is gekozen

Er zijn 13 controles uitgezet, bij 2 verenigingen

om bij paracommerciële instellingen administra-

is er een overtreding geconstateerd. Het gaat

tieve controles uit te voeren. Wat betekent niet-

bij de ene vereniging om het ontbreken van het

commerciële ‘rechtspersonen’ zoals stichtingen

bestuursreglement en bij de andere vereniging

of verenigingen die zich in de eerste plaats

om het ontbreken van de bewijzen dat de bar-

richten op het stimuleren van activiteiten van

vrijwilligers de instructie verantwoord alcohol

recreatieve aard.

gebruik hebben gevolgd. Omdat het veelal gaat
om verenigingen met vrijwilligers én vanwege

Per brief zijn de documenten opgevraagd die te

de covid-19 pandemie is er voor gekozen om bij

maken hebben met de barvrijwilligers. Het gaat
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een volgende fysieke controle te controleren of

Bodem advisering

de overtredingen zijn beëindigd.

in het najaar gestart. In het eerste tertaal
verwachten wij hier de resultaten van te kunnen
overleggen.

Brandveiligheid

Regionale Energie Strategie ZaanstreekWaterland
Alle taken rondom de RES zijn overgedragen
naar de medewerker duurzaamheid van de

Programma’s en projecten

gemeente.

In 2020 is verder invulling gegeven aan het

Ruimtelijke advisering

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie

Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen

2018-2024 van gemeente Landsmeer.

In 2020 zijn alle taken rondom de Transitievisie
Warmte overgedragen naar de medewerker

Duurzame Huizenroute
Ongeveer tweederde was advies ten aanzien
van stikstofberekeningen. Door de ligging van
Landsmeer ten opzichte van Natura 2000
gebied, dient voor relatief kleine projecten al
een berekening gemaakt te worden om te
beoordelen of er stikstofdepositie optreedt. In
de meeste gevallen kon het project alsnog
doorgang vinden. In een aantal gevallen was
een vergunning Wet natuurbescherming nodig,
bijvoorbeeld omdat gebruik gemaakt werd van
intern salderen of omdat een beroep werd
gedaan op het Stikstofregistratiesysteem. Voor
de overige ruimtelijke plannen ging het vooral
om integraal milieuadvies bij de realisatie van
woningen aan het lint, bijvoorbeeld door
herontwikkeling, functiewijziging of nieuwbouw.
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duurzaamheid van de gemeente.

Afgelopen jaar hebben inwoners van de
gemeente Landsmeer opnieuw mee kunnen

Overig

doen met de Duurzame Huizenroute in de

Door zwangerschapsverlof hebben wij enkele

herfst. Het gehele jaar door hebben inwoners

duurzaamheidstaken overgenomen rond de RES

zich aangemeld op de website om hun kennis

zodat deze niet tot stilstand kwamen en

van (kleine) duurzaamheidsmaatregelen aan de

verplichtingen werden nagekomen richting de

woning te delen.

inwoners.

Collectieve inkoop zonnepanelen
We hebben de voorbereidingen voor een nieuwe
zonnepanelenactie gecoördineerd. Eind
augustus hebben alle koopwoningen een brief
met een uitnodiging om zonnepanelen
aan te schaffen ontvangen. Op 23 september is
er een online informatieavond gehouden met
Eneregio en het Duurzaam Bouwloket. De
gesprekken voor de energiebesparingsactie zijn

Jaarverslag 2020
Oostzaan
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
Toezicht Drank en Horecawet
Toezicht en handhaving Wabo/BWT
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.
Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

4.4. Oostzaan
In dit hoofdstuk leest u over de projecten die

Controles bij bedrijven en milieubelastende

wij specifiek voor de gemeente Oostzaan

activiteiten in deze bijzondere tijden van

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

COVID-19 hebben een andere invulling

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 4.

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op
afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

Vergunningverlening

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten
hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in
lijn met de situatie gekozen voor meeromvattende projecten die passen in de couleur
locale van deze gemeente.

Asbest en Bodem

Toezicht en Handhaving

Toezicht en handhaving Wabo/BWT
Waaronder RO en bouw- en woningtoezicht.

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.
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Klachten

administratieve controles uit te voeren. Wat
betekent niet-commerciële ‘rechtspersonen’
zoals stichtingen of verenigingen die zich in de
eerste plaats richten op het stimuleren van
activiteiten van recreatieve aard.
Per brief zijn de documenten opgevraagd die te
maken hebben met de barvrijwilligers. Het gaat
dan om de registratielijst van de barvrijwilligers,
de bewijzen dat de barvrijwilligers de verplichte
instructie verantwoord alcoholgebruik hebben
gevolgd en het bestuursreglement die daarbij

Brandveiligheid

horen.
gevels uitgevoerd. Uit het onderzoek is
gebleken dat de gebruikte materialen voldoen

Er zijn 6 controles uitgezet, bij 1 vereniging is

aan de vereiste brandklasse conform het

er een overtreding geconstateerd. Het gaat bij

Bouwbesluit 2012. De aangebrachte materialen

de deze vereniging om het ontbreken van het

zijn te kenmerken als onverdacht. Dit betekent

bestuursreglement. Omdat het gaat om een

dat op dit moment, met de huidige kennis, de

verenigingen met vrijwilligers én vanwege de

Minister van BZK heeft gemeenten in een brief

situatie brandveilig conform het Bouwbesluit

COVID-19 pandemie is er voor gekozen om bij

gevraagd om de meest risicovolle gebouwen in

2012 is uitgevoerd.

een volgende fysieke controle te controleren of

de gemeenten te inventariseren en er
vervolgens op toe te zien dat eigenaren van
deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de
brandveiligheid van de gevels en wanneer
noodzakelijk maatregelen nemen om de
veiligheid te waarborgen. Wij hebben dit
onderzoek naar de brandveiligheid van de

de overtreding is beëindigd.

Drank en Horeca
Normaal gesproken worden door ons integrale
controles uitgevoerd op de naleving van de
milieuregelgeving, brandveiligheid en de Dranken Horecawet. In 2020 hebben wij ervoor
gekozen om aan dergelijke controles op een
andere manier invulling te geven. Er is gekozen
om bij paracommerciële instellingen
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WABO/BWT
Het aantal bouwprojecten en de verleende
bouwvergunningen vormt de basis voor
het aantal toezichtmomenten. Naast
de toezichtcontroles op de verleende
bouwvergunning hebben er gebiedscontroles
plaatsgevonden. Tijdens deze controles werd de

bestaande situatie vergeleken met de huidige

ambities is een uitvoeringsplan tot en met 2023

duurzaamheidsmaatregelen aan de woning te

situatie.

toegevoegd.

delen.

Regionale Energie Strategie ZaanstreekWaterland

Collectieve inkoop zonnepanelen

Voor de gemeente Oostzaan is in 2020

zonnepanelen voor particuliere woningeigenaren

uitvoering gegeven aan het traject om te komen

plaatsgevonden. Deze werd georganiseerd door

tot een Regionale Energie Strategie (RES) in

de gemeente, ODIJ, Duurzaam Bouwloket en

samenwerking met gemeenten en stakeholders

Stichting Eneregio.

Er heeft een succesvolle collectieve inkoop

in de regio Zaanstreek-Waterland. In de RES

Ruimtelijke advisering

wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de

We hebben de voorbereidingen voor een nieuwe

mogelijkheden voor het opwekken van groot-

zonnepanelenactie gecoördineerd. In het derde

schalige duurzame energie in de regio

tertaal hebben alle koopwoningen een brief met

Zaanstreek-Waterland.

een uitnodiging om zonnepanelen aan te

Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen
De Transitievisie Warmte is in concept afgerond

Programma’s en projecten

samen met stakeholders en betrokken

Er is verder invulling gegeven aan het

ambtenaren van de gemeente. In oktober is

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie van

deze ter vaststellingen aangeboden aan de

de gemeente Oostzaan. Ter voorbereiding op de

raad, waarna we aan de slag zijn gegaan

vernieuwde versie hiervan is in 2020 het eerste

met nader onderzoek en uitvoering van de

concept van de Duurzaamheidsnota met visie en

doelstellingen en ambities.

schaffen ontvangen. Waarna er een online
informatieavond is gehouden met Eneregio en
het Duurzaam Bouwloket. De gesprekken voor
de energiebesparingsactie zijn in het najaar
gestart. In het eerste tertaal verwachten wij
hier de resultaten van te kunnen overleggen.

uitvoeringsprogramma opgesteld. Aan de hand
van de thema's in het Klimaatakkoord is aan

Duurzame Huizenroute

inwoners, ondernemers en raadsleden een

Afgelopen jaar hebben inwoners van gemeente

enquête voorgelegd. Met die input zijn de visies

Oostzaan opnieuw mee kunnen doen met de

tot 2050 geschreven. Naar aanleiding van de

Duurzame Huizenroute in de herfst. Het gehele

succesvolle projecten, wettelijke kaders en

jaar door hebben inwoners zich aangemeld op
de website om hun kennis van (kleine)
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Jaarverslag 2020
Purmerend
Takenpakket
Basistakenpakket
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed).

4.5

Purmerend

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die
wij specifiek voor de gemeente Purmerend

Controles bij bedrijven en milieubelastende

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

activiteiten in deze bijzondere tijden van

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

COVID-19 hebben een andere invulling

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 4.

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op
zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

Vergunningverlening

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico
of bij potentieel onomkeerbare grote effecten
hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in
lijn met de situatie gekozen voor meeromvattende projecten die passen in de couleur
locale van deze gemeente.
Lachgas
Bij verschillende bedrijfscontroles is in 2019 de
opslag van lachgas ontdekt. Het wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt door jongeren en
het gebruik stijgt nog steeds. De opslag is in

Toezicht en Handhaving

beginsel niet verboden maar voldoet vaak niet.
Voor ons heeft het daarom met het oog op
verstrengde maatregelen een verhoogde
prioriteit gekregen bij toezicht en handhaving.
In 2020 is gestart met een informatieonderzoek
waarbij de verschillende locaties in kaart zijn
gebracht. Met deze informatie hebben wij
diverese controles uitgevoerd waar dan ook niet
integraal met politie en gemeente.
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Klachten

Asbest en Bodem

Overig
Wij ondersteunen bij het project voor
transformatie van bedrijventerrein De Koog.
Op dit terrein is een aantal bedrijven gevestigd,
dat onder het bevoegd gezag van ons valt. De
ruimtelijke impact van deze bedrijven is van
groot belang bij de verdere uitwerking van de
plannen. Daarnaast hebben wij op verzoek van
de gemeente een aantal kaartlagen gemaakt in
onze GIS-viewer, waarop de richtafstanden van
alle bedrijven in het kader van milieuzonering
worden gevisualiseerd. Deze kaartlagen bieden
visuele inzichten bij verdere verkenning en
uitwerking van de mogelijkheden tot transformatie.
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Jaarverslag 2020
Waterland
Takenpakket
Basistakenpakket
Milieutakenpakket, exclusief toezicht en
handhaving op het gebied van bedrijven die
niet onder het basistakenpakket vallen en
beleidsvoorbereiding en -uitvoering
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.

4.6

Waterland

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

In dit hoofdstuk leest u over de projecten die
wij specifiek voor de gemeente Waterland

Controles bij bedrijven en milieubelastende

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

activiteiten in deze bijzondere tijden van

gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze

COVID-19 hebben een andere invulling

projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 4.

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op
zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

Vergunningverlening

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico
of bij potentieel onomkeerbare grote effecten
hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in
lijn met de situatie gekozen voor meeromvattende projecten die passen in de couleur
locale van deze gemeente.
Drones
Sinds dit jaar zijn wij in het bezit van twee

Toezicht en Handhaving

drones, deze drones kunnen worden ingezet
voor meerdere doeleinden. Door het inzetten
van een drone tijdens controles kunnen wij
veranderingen op een perceel beter vastleggen
door middel van bijvoorbeeld het maken van
luchtfoto‘s. Het gebruik van de drone is bij
gemeente Waterland ingezet bij een lopend
bestuursrechtelijk handhavingstraject in
Katwoude.
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Klachten

Asbest en Bodem

Bodem advisering

Ruimtelijke advisering

Voor gemeente Waterland werd veel advies
gegeven in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en/of bouwplannen. Het meest in
het oog springende project is Fase 1 van het
Galgeriet, waarvoor meerdere adviezen zijn
verstrekt. Daarnaast zijn wij vertegenwoordigd
aan de Omgevingstafel die voor dit project door
gemeente Waterland in het leven is geroepen.
De overige adviezen hadden betrekking op de
realisatie van een woning en op agrarische
ontwikkeling.

70

Jaarverslag 2020
Wormerland
Takenpakket
Basistakenpakket
Volledige milieutakenpakket, inclusief
beleidsvoorbereiding en –uitvoering
toezicht en handhaving Drank en Horecawet;
toezicht en handhaving Wabo/BWT.
Toelichting
Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.

4.7

Wormerland

de gemeente Wormerland.
In dit hoofdstuk leest u over de projecten die
wij specifiek voor de gemeente Wormerland
gebieds- en regiobreed uitgevoerd. Over deze
projecten leest u in de hoofdstukken 1 & 4.

Vergunningverlening

Zie toelichting gebiedsbreed over de mogelijkheden van
milieu-inspecties tijdens COVID-19 en onderstaand bericht.

In 2019 heeft de ‘Werkgroep Cacao’ opslagen
met vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio

Controles bij bedrijven en milieubelastende

Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Water-

activiteiten in deze bijzondere tijden van

land, de ODNZKG, ODIJ, gemeente Wormerland

COVID-19 hebben een andere invulling

en Zaanstad, de regionale beleidsregel brand-

gekregen. We zijn hierbij in eerste instantie op

veiligheid cacao-opslag opgesteld. Afgelopen

zoek gegaan naar inspectiemethodieken op

tertaal is gebruikt om deze te toetsen aan de

afstand. Enkel bij situaties met een hoog risico

praktijk, om zo inzicht te krijgen in de toepas-

of bij potentieel onomkeerbare grote effecten

baarheid van de regels en de omvang van de

hebben wij fysiek gecontroleerd. Er is daarom in

investeringen die nodig zijn om aan de nieuwe

lijn met de situatie gekozen voor meerom-

eisen te voldoen. Uit deze praktijktoetsing is

vattende projecten die passen in de couleur

gebleken dat de nieuwe regels in de praktijk

locale van deze gemeente.

toepasbaar zijn. In het derde tertaal zijn de
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Toezicht en Handhaving

uitvoerden. Daarnaast hebben wij ook projecten

Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.
toezicht en handhaving Wabo/BWT.
Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht.

beleidsregels vastgesteld door het college van

Drones

Klachten

Sinds dit jaar zijn wij in het bezit van twee
drones, deze drones kunnen worden ingezet
voor meerdere doeleinden. Door het inzetten
van een drone tijdens controles, kunnen wij
veranderingen op een perceel beter vastleggen
door middel van bijvoorbeeld het maken van
luchtfoto‘s. Het gebruik van de drone is bij
gemeente Wormerland ingezet bij een controle
naar aanleiding van het verharden van een
weiland in Wijdewormer. Door middel van de
luchtfoto’s is goed te zien dat de situatie in deze
casus in de loop der maanden verergert. De

Drank en Horeca

bevindingen zijn gedeeld met de gemeente voor

Normaal gesproken worden door ons integrale

verdere opvolging.

controles uitgevoerd op de naleving van de
milieuregelgeving, brandveiligheid en de Drank-

Asbest en Bodem

instructie verantwoord alcoholgebruik hebben
gevolgd en het bestuursreglement die daarbij
horen.

en Horecawet. In 2020 hebben wij ervoor

Er zijn 17 controles uitgezet. Deze controles

gekozen om aan dergelijke controles op een

waren allemaal in orde.

andere manier invulling te geven. Er is gekozen
om bij paracommerciële instellingen

Brandveiligheid

administratieve controles uit te voeren. Wat
betekent niet-commerciële ‘rechtspersonen’
zoals stichtingen of verenigingen die zich in de
eerste plaats richten op het stimuleren van
activiteiten van recreatieve aard.
Per brief zijn de documenten opgevraagd die te

Minister van BZK heeft gemeenten in een brief

maken hebben met de barvrijwilligers. Het gaat

gevraagd om de meest risicovolle gebouwen in

dan om de registratielijst van de barvrijwilligers,

de gemeenten te inventariseren en er

de bewijzen dat de barvrijwilligers de verplichte

vervolgens op toe te zien dat eigenaren van
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deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de

Ruimtelijke advisering

Regionale Energie Strategie ZaanstreekWaterland

brandveiligheid van de gevels en wanneer
noodzakelijk maatregelen nemen om de
veiligheid te waarborgen. Wij hebben dit
onderzoek naar de brandveiligheid van de
gevels uitgevoerd. Uit het onderzoek is
gebleken dat de gebruikte materialen voldoen
aan de vereiste brandklasse conform het
Bouwbesluit 2012. De aangebrachte materialen
zijn te kenmerken als onverdachte. Dit betekent
dat op dit moment, met de huidige kennis, de
situatie brandveilig conform het Bouwbesluit

Voor de gemeente Wormerland is in 2020
Een aanzienlijk deel van de adviezen had geheel
of gedeeltelijk betrekking of stikstof: gezien de
ligging van Wormerland ten opzicht van Natura
2000-gebied dient voor relatief veel plannen
berekend te worden of stikstofdepositie
optreedt. In de meeste gevallen kon, al dan niet
na enige aanpassingen, het plan alsnog
uitgevoerd worden. In een paar gevallen was

2012 is uitgevoerd.

sprake van vergunningplicht, bijvoorbeeld

Wabo/BWT

salderen. Naast stikstof was ook de ruimtelijke

Het aantal bouwprojecten en de verleende

scheiding tussen bedrijven en woningen,

bouwvergunningen vormt de basis voor

milieuzonering, een onderwerp waarover

het aantal toezichtmomenten. Naast de

meermaals werd geadviseerd. Gezien de ligging

toezichtcontroles op de verleende bouw-

van Wormerland met zware bedrijvigheid en

vergunning hebben er gebiedscontroles

woningen vlakbij elkaar, is een goede

plaatsgevonden. Tijdens deze controles

beoordeling van groot belang.

omdat gebruik gemaakt werd van intern

werd de bestaande situatie vergeleken
met de huidige situatie.

Programma’s en projecten

Bodem advisering

uitvoering gegeven aan het traject om te komen
tot een Regionale Energie Strategie (RES) in
samenwerking met gemeenten en stakeholders
in de regio Zaanstreek-Waterland. In de RES
wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de
mogelijkheden voor het opwekken van grootschalige duurzame energie in de regio
Zaanstreek-Waterland.
Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen
In het kader van de energietransitie moet het
gebruik van fossiele brandstoffen worden
teruggedrongen. Ter vervanging van het
aardgas moet per wijk gekeken worden hoe de
gebouwde omgeving in de toekomst verwarmd
gaat worden. Hiervoor is onder de projectleiding
van ons een Transitievisie Warmte opgesteld. In
2019 werd hiermee gestart en zijn de eerste
bijeenkomsten samen met de stakeholders
georganiseerd. Eind 2020 is de Transitievisie
Warmte afgerond en een goedgekeurd stuk. De
voorkeurswijken zijn aangegeven. Waarbij er
inzichtelijk is gemaakt in welke wijken de
gemeente met de stakeholders aan de slag kan.
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Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
In het Klimaatakkoord is onderkend dat er een
voorbeeldrol dient uit te gaan van
maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat
overheden extra moeten inzetten in het
verduurzamen van het maatschappelijk
vastgoed. Wij ondersteunen gemeenten hierin
door middel van advisering en voor de
gemeente Wormerland tevens door
projectuitvoering verduurzaming Zwembad
‘Het Zwet’. In februari van 2020 heeft de
Omgevingsdienst een presentatie gegeven
over de diverse reële mogelijkheden voor
verduurzaming van zwembad Het Zwet. De
plannen werden positief ontvangen.
Kort daarop heeft de gemeente in overleg
besloten om de regie op het project vanuit hun
eigen duurzaamheidsmedewerker verder te
laten lopen.
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Jaarverslag 2020
Provincie Noord-Holland
Takenpakket
Basistakenpakket
Vergunningverlening Wet bodembescherming
Handhaving bij provinciale monumenten
(op verzoek)

Averijhaven

5

Provincie Noord-Holland

Momenteel vinden er geen activiteiten plaats en
de locatie zal worden ontmanteld. Er zal hier-

Inrichtinggebonden VTH-taken

voor een plan moeten worden overgelegd. Bij
de beoordeling van dit plan zal aandacht zijn
voor het vrijkomen van ZZS. In december heeft
hiervoor een kennismaking plaatsgevonden

Toelichting
Basistakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij provinciale bedrijven en ketens
(grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed). Indien
daartoe aanleiding bestaat, kan Provincie NoordHolland daarnaast een beroep doen op
Omgevingsdienst IJmond wanneer er
overtredingen zijn geconstateerd van de
provinciale monumentenverordening.

tussen RWS, ODIJ en het bedrijf dat de opdracht zal krijgen om het depot te ontmantelen.
Riwald
De omgevingsvergunning is nog niet verleend,
bij goedkeuring zal er een opleveringscontrole
worden uitgevoerd. Bij dit bedrijf is de uitvraag
naar ZZS gestart en afgerond in december. De
verlangde gegevens zijn voor de korte termijn
als volledig beoordeeld. Op de lange termijn zal
verdere informatie worden verzameld om de
uitvraag verder te completeren.
Vanuit toezicht liep er een klacht met
Kras Recycling BV
In het tweede tertaal is de uitvraag ZZS bij dit
bedrijf afgerond. De conclusie is dat er bij dit
bedrijf geen ZZS worden geëmitteerd naar lucht
of water. De reguliere controle stond gepland in
het derde tertaal van het jaar. Waar geen
bijzonderheden of noemenswaardigheden
zijn te vermelden.
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betrekking tot stuiven tijdens verlading. Er is
echter ondanks verschillende controles geen
overtreding geconstateerd.

Spaarnelanden NV

terrein nog verder ingedeeld /opgeknapt en

opgenomen in de procedures bij het bedrijf. In

Voor dit bedrijf is een revisievergunning

meldde zij beter bij het Landelijk Meldpunt

het eerste tertaal van 2021 worden deze

verleend. Als gevolg van deze vergunning is het

Afvalstoffen. Eind 2020 heeft er een overleg

gegevens overlegd en beoordeeld.

bevoegd gezag overgegaan van de provincie

plaatsgevonden tussen het bedrijf, adviseur

naar gemeente Haarlem.

Braam, vergunningverlening en toezicht. Tijdens

VTH-taken wet bodembescherming

het overleg zijn de openstaande overtredingen

Vergunningverlening

Eind 2019 is nog wel een toezichttraject gestart

besproken en de ingebruikname van het

Na twee tertalen is er een opvallende trend.

voor het uitvragen van de ZZS stoffen bij dit

naastgelegen terrein (uitbreiding inrichting). In

Sinds dit jaar komen er meer meldingen klein

bedrijf. Deze gegevens zijn overlegd in 2020 ter

januari 2021 wordt verwacht dat de laatste

grondverzet (10 m3 regeling) binnen. Dit heeft

beoordeling.

twee overtredingen worden beëindigd.

voor administratie lastenverlichting gezorgd. Er
wordt gekeken wat hier de oorzaak van is.

Braam
Eind 2019 is een toezichttraject gestart voor het
uitvragen van de ZZS gegevens bij dit bedrijf.
Dit traject is afgerond. De verlangde gegevens
zijn voor de korte termijn als volledig
beoordeeld. Op de lange termijn zal verdere
informatie worden verzameld om de uitvraag
verder te completeren.

Tot slot is voor de ingebruikname van het

Aandacht kan daardoor wel verschoven worden

naastgelegen terrein een melding in het kader

tot andere prioriteiten zie beoordeling

van het Activiteitenbesluit ingediend. Begin
2021 zal er een nieuwe vergunningaanvraag
worden gedaan.
Treffers
In 2019 zijn de vooroverleggen gestart om de
bestaande vergunning te reviseren. Het afgeven

Bij het bedrijf is in 2018 een controletraject

van de beschikking heeft veel tijd in beslag

gestart naar aanleiding van en reguliere

genomen omdat er afstemming m.b.t. de Wet

milieuinspectie. In 2020 zijn bij het bedrijf twee

Bibob moest plaatsvinden, waardoor deze

last onder dwangsommen (LOD) opgelegd voor

vergunningsprocedure in 2020 doorloopt. Op 16

diverse overtredingen. Eén LOD was opgelost

april 2020 is de definitieve beschikking verleend

vanwege het beëindigen van de overtredingen.

voor de inrichting. In deze vergunning is

Voor de tweede LOD is een termijnverlenging

aandacht besteed aan de mogelijke emissies

met onbepaalde termijn verstuurd vanwege de

van ZZS. Deze moeten worden

evaluatierapporten of stroomlijnen van de
processen met aannemers ten opzichte van
wijzigingsmeldingen en calamiteiten.

geldende COVID-19-maatregelen. In de
tussengelegen periode heeft de inrichting haar
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Toezicht

project stond na een eerdere uitvoering al
langer op de planning om een vervolg
aan te geven. Gebeurt dit niet, dan bestaat de
kans dat de gedane saneringen hun nut
verliezen en er door nalatigheid of nog vaker
onwetendheid gevaren ontstaan voor de
volksgezondheid. Bij reguliere controles is in
beginsel toezicht al gewaarborgd vanuit een
Milieukundig begeleider en Kwaliteitsverantwoordelijke persoon.

Top 3 geconstateerde overtredingen
1. Worden de nazorgmaatregelen en
gebruiksbeperkingen nageleefd?
2. Is het gebruik/de functie hetzelfde
gebleven als ten tijde van de beschikking?
Vanuit toezicht is de nadruk gelegd op
nazorglocaties van bodemsaneringen. Dit
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3. Is de feitelijke start vijf dagen van te voren
gemeld? (zoals genoemd in de
beschikking).

Sociaal jaarverslag 2020
Omgevingsdienst IJmond
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Omgevingsdienst IJmond is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem,
Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort en van Provincie Noord-Holland. De
samenstelling van ons Dagelijks Bestuur wordt gevormd door 4 wethouders milieu uit Haarlem, de IJmond gemeente en na toetreding van de
contractgemeenten tot de Gemeenschappelijke Regeling is er uit het Algemeen Bestuur een extra wethouder milieu (gemeente Wormerland) aan het
Dagelijks Bestuur toegevoegd. Het Algemeen Bestuur bestond in 2019 uit 16 leden. Door interne verschuivingen bij gemeenten heeft er een aantal
verschuivingen van wethouders in het Dagelijks en Algemeen Bestuur plaatsgehad.
Dagelijks bestuur:
de heer H. Erol

gemeente Beverwijk

de heer G. de Vries

gemeente Heemskerk

de heer F. Bal

gemeente Velsen

de heer R.H. Berkhout

gemeente Haarlem

de heer J. Schalkwijk

gemeente Wormerland

Algemeen Bestuur:
de heer H. Erol

gemeente Beverwijk

de heer W. Runderkamp

gemeente Edam-Volendam

de heer F. Bal

gemeente Velsen

mevrouw N.F. Mulder

gemeente Heemstede

de heer G. de Vries

gemeente Heemskerk

de heer D. Moolenburgh

gemeente Zandvoort

de heer R.H. Berkhout

gemeente Haarlem

de heer H. Wijkhuisen

gemeente Bloemendaal

de heer J. Schalkwijk

gemeente Wormerland

de heer E. Stigter

Provincie Noord-Holland (ad interim tot maart 2020)

de heer J. Olthof

Provincie Noord-Holland

de heer J. Brouwer

gemeente Uitgeest

de heer M.T.A. Hegger

gemeente Purmerend

mevrouw A. Zeeman

gemeente Beemster

mevrouw R. Dral

gemeente Oostzaan

mevrouw M. Elfferich

gemeente Landsmeer

mevrouw A.M.H. v.d. Weijenberg

gemeente Waterland
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Arbeidsmarkt
Op dit moment is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. De vraag naar arbeid overtreft het aanbod, waardoor er weinig werkloosheid is en een
personeelstekort. Dit zorgt ervoor dat specialistische functies moeilijk in te vullen zijn. Hierdoor is Omgevingsdienst IJmond genoodzaakt om deze
specialisme in te huren.
Zelforganisatie
De in 2018 ingezette koers naar zelforganisatie heeft zich in 2020 verder ontwikkeld. In 2020 zijn diverse evaluaties gehouden waaruit bleek dat er
behoefte is aan ondersteuning. Hiervoor hebben wij de functie van cirkelcoach aan het functieboek toegevoegd. De cirkelcoach heeft als doel de cirkel te
ondersteunen op neutrale wijze, gevraagd en ongevraagd, gericht op de ontwikkeling naar zelfsturing. Tevens is de functie van omgevingsmanager
toegevoegd met als doel om het activeren, onderhouden, sturen van de relaties tussen de Omgevingsdienst en haar opdrachtgevers bij complexe
inhoudelijke en politiek bestuurlijke vraagstukken en het realiseren / managen van complex inhoudelijke processen / projecten binnen het werkveld van de
ODIJ. Wij komen op 31 december 2020 tot de volgende cirkelindeling:
Kompas

Vergunningverlening

Ruimte, Strategie & Beleid

Secretariaat

Advies

NME

Staf

KIMO

Projecten
Juridisch
Bouwen
Toezicht IJmond
Toezicht Zaanstreek-Waterland
Toezicht Zuid-Kennemerland
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Doorstroom
In 2020 heeft er geen doorstroom plaatsgevonden.
Uitstroom
In 2020 heeft er een uitstroom van 8 medewerkers plaatsgevonden. De reden hiervoor verschilt per individu. Een groot aantal van de medewerkers had
een lang dienstverband. Zij hebben aangegeven in de huidige arbeidsmarkt kansen te zien om een overstap te maken waarbij er enerzijds sprake kan zijn
van een nieuwe uitdaging of anderzijds meer salaris.
-

1 Strategisch beleidsadviseur

-

1 junior medewerker omgevingsrecht

-

1 juridisch medewerker

-

1 medewerker omgevingsrecht

-

2 milieuadvies medewerkers

-

2 milieuproject medewerkers.

Stage
In 2020 zijn er zes stageplaatsen vervuld. Vijf stageplekken bij Projecten en één bij KIMO.
Opleidingen
Het opleidingsplan, dat jaarlijks wordt opgesteld en gebaseerd is op veranderende wetgeving, het onderhouden van kennis, competenties, vaardigheden en
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, is gerealiseerd. Daarnaast zijn er in de laatste twee maanden van het jaar cirkeldagen geweest waarbij iedere
cirkel een vertaalslag heeft gemaakt vanuit het uitvoeringsprogramma naar een cirkelplan voor 2021. Op basis van het cirkelplan maakt iedere
medewerker zijn persoonlijk ontwikkelplan voor 2021.
Daarnaast is in het derde kwartaal van 2019 onze juniorenopleiding gestart. Hieruit zijn 8 nieuwe collega’s gestart per 1 oktober 2019. Zij volgen een jaar
onze interne opleiding waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld en waarbij veel aandacht is voor digitaal toezicht en handhaving, inclusief
zaakgericht werken. De opleiding is afgerond in juni 2020 waarna 7 collega’s hun weg hebben vervolgd binnen de Omgevingsdienst.
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WNRA
In 2020 was de cao SGO van toepassing en zien we met de komst van de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) dat de arbeidsrechtelijke
positie zich meer gelijk moet gaan stellen met het private bedrijfsleven. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag, zijn de gesprekken over de inhoud
voor de nieuwe cao SGO nog niet bekend.
Vacatures
1
Personeelsgegevens per 31 december 2020

Aantal
FTE
Dienstverband bepaalde tijd
Dienstverband onbepaalde tijd
Leeftijdsopbouw 20-30
Leeftijdsopbouw 31-40
Leeftijdsopbouw 41-50
Leeftijdsopbouw 51-60
Leeftijdsopbouw 61-64
Leeftijdsopbouw 65+
Instroom
Uitstroom
Aantal jaar in dienst
< 1 jaar
1-2 jaar
2-5 jaar
5-10 jaar
> 10 jaar

Medewerkers per organisatieonderdeel

Totaal
112
106,4
5
107
14
24
31
29
11
3
3
8
1
17
19
33
42

Kompas
Ruimte, Strategie & Beleid
Advies
Staf
Projecten
Juridisch
Bouwen
Toezicht IJmond
Toezicht Zaanstreek-Waterland
Toezicht Zuid-Kennemerland
Vergunningverlening
Secretariaat
NME
KIMO

7
11
10
10
15
5
6
14
9
8
11
6
2
3

Verzuim
In 2020 kwam het verzuim van medewerkers uit op 5,34%, waarvan 3,95% langdurig verzuim
betreft. Het verzuimpercentage voor de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten komt in het
3e kwartaal van 2020 op 4,5% (bron CBS).

Verzuimpercentage

2018

2019

2020

6,94%

6,36%

5,34
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Financieel jaarverslag 2020
Omgevingsdienst IJmond
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Toelichting financiën
Algemeen
In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020. Voor een uitgebreid inzicht in de balans en de staat van baten
en lasten verwijzen wij u naar “de Jaarstukken”. De realisatie van de doelstellingen lichten wij elders in dit jaarverslag toe.
COVID-19-pandemie
De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden.
Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van
onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van
de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Medewerkers
werken zoveel als mogelijk vanuit huis, toezicht vindt in beginsel op afstand en administratief plaats. Voorts zijn de bestuursvergaderingen en –besluiten in
digitale vorm uitgevoerd.
In 2020 hebben we een aantal incidentele taken met de huidige formatie uit kunnen voeren. Mede hierdoor alsmede een incidentele daling van onder
andere de kapitaallasten hebben geresulteerd in een positief saldo van baten en lasten in 2020 en in een begrotingsoverschot ten opzichte van de
gewijzigde begroting 2020.
Begrotingsrechtmatigheid
De overschrijding van de totale baten in combinatie met de daling van de begrote lasten ten opzichte van de begroting leidt conform de begroting per
saldo tot een positief saldo van baten en lasten. De baten zijn direct gerelateerd en passen binnen bestaand beleid. Na de begrote dotaties en vrijvallen
van bestemmingsreserves resteert een positief saldo. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur ontvangen iedere vier maanden een rapportage en zijn daarmee
geïnformeerd over onder- en overschrijdingen. Het bestuur geeft hiermee ook zijn instemming met de overschrijdingen. Er zijn geen overschrijdingen op
de lasten die op basis van de rechtmatigheidsregels als onrechtmatig gekwalificeerd kunnen worden. De posten in het overzicht van baten en lasten
worden hierna toegelicht.
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Resultaatbestemming
Het overzicht van baten en lasten over 2020 toont een gerealiseerd resultaat van €471.047. Ultimo 2020 bedraagt de algemene reserve € 260.000. Van
Berkel Professionals heeft, op basis van de onderkende risico’s, het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 467.360. Van het aanvullen van de
algemene reserve is daarom sprake. Een voorstel om minimaal € 115.000 van het resultaat te bestemmen voor de aanvulling van het weerstandvermogen
is op 16 december 2020 door het Algemeen Bestuur besloten. Het restant van de resultaatbestemming wordt besloten in de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 7 juli 2021.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Bijdragen deelnemende gemeenten en Provincie
De bijdragen aan onze Gemeenschappelijke Regeling (GR) zijn gelijk aan onze begroting.
Resultaat projecten
Op de dienstverlening, buiten de takenpakketten in de GR om, wordt een positief resultaat gerealiseerd. De projectbaten zijn toegenomen ten opzichte van
de begroting. Voorbeelden van niet-begrote dienstverlening betreffen de uitbreiding van dienstverlening voornamelijk in de regio’s Zaanstreek-Waterland
en Zuid-Kennemerland, detacheringen t.b.v. deelnemers of andere organisaties en de inzet op een implementatieproject voor Rijkswaterstaat op Bonaire.
Het projectresultaat is hoger dan de begroting 2020. Dit komt met name doordat er na het vaststellen van de begroting een aantal projecten is gestart dat
direct ter dekking staat van onze formatie, een voorbeeld hiervan is de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Ook is de beschikking voor de Impuls
Omgevingsveiligheid 2020 hoger dan begroot.
Overige opbrengsten
Conform 2020 zijn, vanwege de rentestand, geen rentebaten begroot of ontvangen. Er is geen gebruik gemaakt van deposito’s. De overige baten bestaan
voor 2020 alleen uit de vergoeding voor de informatievoorziening aan makelaars. Deze vergoeding is met €49.474 hoger dan de begroting (€ 22.000). De
stijging in de baten komt voornamelijk door de voortdurende aangetrokken woningmarkt alsmede door de verplichtstelling van de informatievoorziening
van makelaars.
Salarissen en sociale lasten
De totale salarissen en sociale lasten geven de kosten weer van het personeel dat in deze verantwoordingsperiode bij Omgevingsdienst werkzaam is, van
zowel de kernformatie als de projectformatie.
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De kernformatie wordt ingezet om de uitvoeringsprogramma’s voor de deelnemende gemeenten en de provincie uit te voeren. De salarissen en sociale
lasten zijn lager dan begroot.
De overheveling van taken van het Rijk naar onze gemeenten en de COVID-19 pandemie hebben een grote impact op onze deelnemers, de financieringen
van onze deelnemers staan ernstig onder druk. Ons bestuur heeft ons verzocht om een flexibele schil aan te houden. Hierdoor hebben wij ontstane
vacatures niet ingevuld. Dit resulteert in een daling van onze salarislasten. Deze vacatureruimte is direct ingezet voor externe inhuur.
Naast het niet invullen van vacatures is de daling in de salariskosten ten opzichte van de begroting ook door een aantal andere zaken te verklaren; niet
begrote ontvangen uitkeringen voor WIA en WAZO, niet begroot aangekocht verlof uit het IKB en minder uitgaven voor scholing en employability. Dit
laatste is een direct gevolg van de pandemie.
Overige personeelslasten
De post inhuur derden is fors hoger dan begroot. Door het aanhouden van een flexibele schil uit de vacatureruimte, dekken we grotendeels deze stijging.
Een deel van de inhuur wordt ingezet om ons personeel op te leiden. Dit is gedekt vanuit ruimte binnen de scholingskosten. Met name op specialistische
juridische kennis is nog steeds een arbeidskrapte aanwezig. We hebben daarom gekozen voor een ‘training on the job’. In 2020 is er tevens extra
ingehuurd voor de uitbreiding van de bouw- en woningtoezichttaken. Deze worden direct gedekt met een niet begrote dienstverleningsovereenkomst.
Overige bedrijfslasten
Het totaal van de overige bedrijfslasten is, voor aftrek van de doorbelasting aan projecten, hoger dan de begroting. De voornaamste reden hiervoor betreft
de stijging van de huisvestingslasten. De toename van de huisvestingslasten betreffen kosten ter aanpassing van ons kantoor in verband met de 1,5
meter richtlijn, zodat wij wanneer versoepelingen mogelijk zijn een deel van ons personeel op kantoor kunnen laten werken. Naar aanleiding van het meerjaren onderhoudsplan, dat in 2020 geactualiseerd is, is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening structureel gestegen. In 2020 dekken wij dit met
incidentele baten. In 2021 verwachten wij dit ook te kunnen doen en vanaf 2022 vragen wij voor deze structurele stijging, gelden op in onze begroting.
In 2020 hebben wij meer diensten afgenomen van accountants- en advieskantoren dan begroot. Er zijn extra diensten afgenomen ter ondersteuning van
ons bedrijfsplan 2021-2024. Op verzoek van ons Algemeen Bestuur is er een risico-inventarisatie uitgevoerd om ons weerstandsvermogen opnieuw te
bepalen. Vanwege de toenemende complexiteit van de BTW op (Europese) subsidies hebben wij een BTW specialist ingehuurd om ons hierin te ondersteunen. Deze incidentele kosten dekken wij uit een incidentele stijging van onze projectbaten.
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Kapitaallasten
De kapitaallasten dalen incidenteel ten opzichte van onze begroting. In 2021 vervangen wij al onze hardware en realiseren we de migratie naar office-365.
In 2020 hebben wij onze wagenpark vervangen. Wij willen hierbij een voorbeeldfunctie vervullen en hebben gekozen voor een 100% elektrisch wagenpark.
Ons oude wagenpark hebben wij verkocht. Dit leidt tot een incidentele bate in de kapitaallasten. Met ingang van 2020 hebben wij een 10-jaars lening bij de
BNG bank afgesloten voor de financiering van ons pand. Hierdoor zijn de rentelasten in 2020 incidenteel hoger dan begroot.
Nagekomen baten en lasten
De nagekomen baten en lasten, welke niet worden begroot, hebben in 2020 betrekking op de afrekening van verplichtingen, die hoger zijn uitgevallen dan
verwacht.
Overheadkosten
De berekening van zowel de overheadformatie, als de overheadkosten is conform de BBV-vernieuwingen. De overheadformatie ten opzichte van de totale
formatie is 18,52% op basis van FTE. Voor de salariskosten van de overheadformatie ten opzichte van die van de gehele formatie van de ODIJ komt dit
neer op 18,02%. De daling van de salariskosten over 2020 ten opzichte van 2019 en de begroting 2020 houdt verband de laatste fase van herplaatsingen
in het kader van ODIJ 3.0.
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Balans
ACTIVA

2020

2019

Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

PASSIVA

2020

2019

Vaste passiva

3.903.063

4.073.246
3.903.063

Totaal vaste activa

3.903.063

Eigen vermogen
Algemene reserve
4.073.246 Bestemmingsreserves
4.073.246 Te bestemmen resultaat

260.000
130.147

260.000
159.248

471.047

1
861.194

419.249

Voorzieningen
Onderhoud pand
Personeel

84.125
47.814

64.125
42.404
131.939

106.529

Vaste schulden met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer

Vlottende activa

Onderhandse leningen van:
Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Rekening-courantverhouding met het Rijk
Overige vorderingen
Overige uitzettingen

binnenlandse banken en overige
financiële instellingen
2.675.397
4.343.854
23.320
885

2.387.497
1.733.728
259.005
0
7.043.456

Liquide middelen
Kassaldi
Banksaldi

506
203.571
204.077

Netto-vlottende schulden met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige schulden

1.032.135

235.002

3.700.000
4.225.779

De van de Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel

Verplichtingen die in het begrotingsjaar
zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen met
uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume

18.212

De van de Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met
een specifiek bestedingsdoel die dienen
ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren

Overige nog te ontvangen en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste
van volgende begrotingsjaren komen

404.483
1.032.135

Overlopende passiva

TOTAAL GENERAAL

3.700.000

Vlottende passiva

Overlopende activa

Totaal vlottende activa

3.700.000
4.693.133

4.380.230

1.381
233.621

120.848

3.700.000

Totaal vaste passiva

120.848

18.212

7.368.381

4.633.444

Totaal vlottende passiva

11.271.445

8.706.689

TOTAAL GENERAAL

937.081

404.483

913.153

4.609.096

3.163.275
5.546.177

4.076.428

6.578.312

4.480.911

11.271.445

8.706.689
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Baten
BATEN
Realisatie
Begroting
2020
2020
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo
6.808.285
6.559.691
Dienstverleningsovereenkomsten, (subsidie) projecten en
6.004.131
overige bijdragen 4.123.090
Overige baten
71.474
22.000
Nagekomen baten
TOTAAL BATEN
12.883.891
10.704.781

1e gewijzigde
begroting
2020
6.808.285
4.355.644
22.000
11.185.930

Realisatie
2019
6.319.405
5.407.962
43.545
11.770.912

Lasten
Financiële begroting (incl. overhead)
Realisatie
2020
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LASTEN
Personele lasten
Salarissen en sociale lasten
Werving & personeelsbeleid
Inhuur derden
Scholing & employability
Overige personeelslasten
Subtotaal personele lasten
Kapitaalslasten
Afschrijvingslast Gebouw
Afschrijvingslast Verbouwing & inventaris
Afschrijvingslast Vervoermiddelen
Afschrijvingslast ICT
Rentelast vaste schuld (aanschaf pand)
Subtotaal kapitaalslasten
Overige bedrijfslasten
PZ-zaken/ salarisadministratie
Organisatieontwikkeling
Accountants- en advieskosten
Huisvestingskosten
Facilitaire kosten
ICT-kosten
Handhavingskosten
Algemene kosten
Bankkosten
Subtotaal overige bedrijfslasten
Externe projectkosten
Nagekomen lasten
TOTAAL LASTEN

8.031.399
2.983
559.898
155.264
143.567
8.893.111
65.260
88.152
19.82663.942
206.518
404.047
33.126
14.253
63.516
228.555
35.870
255.286
12.329
222.460
1.075
866.470
2.274.182
4.136
12.441.946

Begroting
2020

1e gewijzigde
begroting
2020

Realisatie
2019

7.948.086
8.000
100.000
200.000
190.000
8.446.086

8.324.735
8.000
233.000
200.000
190.000
8.955.735

7.900.136
16.321
425.450
160.576
172.058
8.674.541

65.300
88.000
26.000
112.500
188.400
480.200

65.300
88.000
26.000
112.500
188.400
480.200

65.260
85.628
9.530
73.866
188.877
423.162

28.000
28.000
28.000
186.790
19.000
280.000
14.500
266.000
1.000
851.290
959.500

28.000
28.000
28.000
186.790
19.000
280.000
14.500
266.000
1.000
851.290
931.000
11.218.225

28.869
27.933
33.874
211.936
21.727
232.304
13.820
266.975
1.260
838.696
1.867.390
46.624
11.850.413

10.737.076

Programma Milieu en Leefomgeving

PROGRAMMA MILIEU EN LEEFOMGEVING

Totaal baten
Totaal directe lasten
Overhead
Saldo van baten en lasten
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Realisatie
2020
12.883.891
9.760.617
2.681.329
441.946
29.101
471.047

Begroting
2020
10.704.781
7.738.835
2.998.241
32.29432.295
1

1e gewijzigde
begroting
2020
11.185.930
8.219.155
2.999.070
32.29432.295
1

Realisatie
2019
11.770.912
8.975.725
2.874.688
79.49979.500
1
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1. Verantwoording conform de Wabo
Artikel 10.6 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht vereist dat jaarlijks inzicht wordt gegeven in een aantal aspecten te behoeve van de uitvoering en

niet in stand

(milieu) – besluit

Bezwaar en beroep

stand

(milieu) – besluit in

Bezwaar en beroep

Klachten

verbaal/BSBm

Processen-

sancties

Bestuurlijke

orde

Controles

Inspecties niet in

handhaving. Deze aspecten zijn hieronder in een tabel opgenomen.

Beemster

40

7

0

0

7

0

0

Beverwijk

352

95

0

1

105

1

0

Bloemendaal

42

13

1

1

67

0

0

Edam-Volendam

63

20

0

0

8

0

0

Haarlem

390

139

1

3

230

2

0

Heemskerk

179

36

0

0

30

0

0

Heemstede

68

25

0

0

43

0

0

Landsmeer

46

10

0

5

31

0

0

Oostzaan

62

16

7

0

31

0

0

Purmerend

58

14

0

0

12

0

0

Uitgeest

68

21

0

1

5

0

0

430

100

8

7

85

0

0

Velsen
Waterland

40

4

0

1

10

3

0

Wormerland

53

15

0

0

62

3

0

Zandvoort

80

10

2

1

165

4

0

Provincie NH

11

7

2

0

1

1

0

1.982

532

17

20

892

14

0

Totaal
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2. Kwaliteitscriteria
Inleiding
ODIJ heeft als verlengstuk van de gemeenten waarvoor zij werkt op basis van de wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH)
en daartoe verplicht vast te stellen verordening te voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld. Er wordt derhalve eveneens periodiek
gerapporteerd over de kwaliteit van de uitvoering. Met deze rapportage verklaart ODIJ ten tijde van het opstellen van het jaarverslag 2020 te voldoen aan
de kwaliteitscriteria voor de aan haar opgedragen en overgedragen taken op alle deskundigheidsgebieden die daarvoor vereist zijn. Dit geldt voor de
uitvoering van het basistakenpakket, het overige inrichtinggebonden milieutakenpakket en het plustakenpakket, waaronder BWT en brandveiligheid.

Kwaliteit
De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) door gemeenten en provincies in het
Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De criteria gaan over proces, inhoud en kritieke massa. Het streven is
ook om een meer gelijkmatige aanpak over het land te bereiken. Belangrijk aspect uit de kwaliteitscriteria is voor de ODIJ vakmanschap. Het fundament
van kwaliteit is het afleveren van een zo goed mogelijk product. Hiervoor is vooral vakmanschap nodig. De criteria voor kritieke massa adresseren dit
vakmanschap in termen van voldoende opleiding, ervaring, kennis en het onderhouden en borgen daarvan. Hier wordt veel tijd en energie in gestoken.

Uitkomst zelfevaluatie
ODIJ voldoet aan de kwaliteitscriteria en heeft dit hieronder nader toegelicht. In de tabel is te zien dat voor de 27 deskundigheidsgebieden veelal ook nog
nadere activiteiten geformuleerd zijn waardoor de deskundigheid is opgesplitst. In de praktijk zijn er 36 deskundigheden. ODIJ geeft uitvoering aan 31 van
deze deskundigheden en voldoet volledig aan 23 van deze deskundigheden. Alleen op het gebied van luchtkwaliteit wordt een voorbehoud gemaakt. De
gekozen opmaak van de formulering van de activiteiten bij deze deskundigheid maakt het niet mogelijk onderscheid te maken tussen advisering omtrent
luchtkwaliteit en het opstellen van luchtonderzoeken (zoals dat bij Externe Veiligheid en geluid (trilling) wel het geval is. ODIJ voert zelf geen luchtonderzoeken met behulp van complexe rekenmodellen (juiste input leveren en output genereren) uit. Dit wordt uitbesteed. ODIJ is echter van mening dat het
(meer dan) voldoende deskundigheid bezit op het gebied van luchtkwaliteit. Met name op het gebied van de uitvoering van luchtkwaliteitsprojecten. Om
die reden is ervoor gekozen om het oordeel over deze deskundigheid tweeledig te laten zijn: de dienst voldoet voor het werkaanbod dat zij heeft.
Zeven van de deskundigheden worden (gedeeltelijk) uitbesteed. Een van de spelregels van de kwaliteitscriteria is dat wanneer uitbesteden is toegestaan
de uitvoerende organisatie verklaart te voldoen aan de criteria. Samenwerkingspartners zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijnland, de
Veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, het RIVM en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ODIJ gaat er vooralsnog van uit dat deze
organisaties als kennisinstituten voldoen aan de uitbestede deskundigheidsgebieden.
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Formatief is 2020 een roerig jaar geweest. Een relatief groot aantal mensen heeft de organisatie verlaten. Tegelijkertijd vormt het vinden van nieuwe
mensen, met name vakspecialisten, een uitdaging.
In 2020 hebben veel beleidsdocumenten waarin ambities zijn neergelegd ten aanzien van de energietransitie, vorm gekregen. Zo is onder aanvoering van
provincie Noord-Holland de Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld en zijn gemeenten gestart met het opstellen van transitievisies warmte. Op basis
van deze visies worden wijkuitvoeringsplannen opgesteld. In het kader van de milieuwetgeving hebben wij van oudsher veel ervaring opgedaan op het
gebied van besparingstechnieken en alternatieve energieopwekking. Zo lopen er veel toezicht- en stimuleringsprojecten bij bedrijven op bedrijventerreinen
waaronder de GreenBiz IJmond. In 2020 hebben wij veel vragen op ons af zien komen voor ondersteuning gericht op daadwerkelijke uitvoering. Wij
verwachten dat deze vraag, gelet op de hoge ambities binnen gemeenten, in 2021 gaat toenemen.

Generieke deskundigheden

Opleiding

Ervaring

Kennis

Frequentie

Aantal

1. Casemanagen
2. Vergunningverlening bouw/RO
3. Vergunningverlening milieu
- algemeen
- procesindustrie
- afval
- agrarisch
4. Toezicht & handhaving bouw/RO
5. Toezicht & handhaving milieu
- algemeen
- procesindustrie
- afval
- agrarisch
6. Toezicht & handhaving bodem
7. Toezicht en handhaving groene wetgeving
Juridische deskundigheden
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8. Juridische aspecten VV
9. Juridische aspecten HH
10. Juridische aspecten afwijkingsbesluit
11. Ketentoezicht
12. BOA natuur, milieu en fysieke leefomgeving
Specialistische deskundigheden
13. Bouwfysica
14. Brandveiligheid
15. Constructieve veiligheid
16. Bouwakoestiek
17. Sloop en asbest
18. Afvalwater (indirecte lozingen)
19. Bodem bouwstoffen en water
20. Externe veiligheid
21. Geluid
22. Groen en ecologie (als onderdeel van de
beoordeling van Wabovergunning- aanvragen)
22A Groen en ecologie (Vergunningverlening Wet
natuurwetbescherming)
23

Luchtkwaliteit

24. Stedebouw en inrichting
25. Exploitatie en planeconomie
26. Cultuurhistorie
27. Energiebesparing en duurzaamheid

Conclusie
ODIJ is robuust voor de aan haar opgedragen en overgedragen taken. Dit geldt voor de uitvoering van het basistakenpakket, het overige inrichtinggebonden milieutakenpakket en het plustakenpakket, waaronder BWT en brandveiligheid.
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Legenda kleurcodes
Voldoet
Voldoet deels/ wordt aan gewerkt
Gemotiveerde afwijking/uitbesteed
Geen taak ODIJ

3. Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2019-2023
In 2018-2019 hebben de colleges van de gemeenten en provincie Noord-Holland waar Omgevingsdienst IJmond de VTH-taken op het gebied van het
basistakenpakket en milieu voor uitvoert vastgesteld. Daarmee is een meerjarige prioritering aangebracht in deze taken.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn geen doelen op zich, maar middelen tot een doel. Uiteindelijk gaat het er bij de uitvoering van wettelijke
taken op dit gebied om wat het resultaat daarvan is in de buitenwereld (outcome). Dit betekent minder sturing op aantallen en producten, en meer op
kwaliteit en effect. Om dit meetbaar te maken dienen de concrete prestaties die geleverd worden om de gewenste resultaten te realiseren geduid te
worden (outputcriteria). Wel kunnen bijvoorbeeld kengetallen gekoppeld worden aan een product om kwaliteitsborging te creëren zoals in de gemeente
gerichte supplementen ‘uitvoeringsprogramma 2021’.
Hierna volgt de stand van zaken ten aanzien van de geformuleerde doelen uit het Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2019-2023. De stand van
zaken is een kwalitatieve stand van zaken, hetgeen volgt uit de wijze waarop de doelen zijn geformuleerd. Jaarlijks wordt bijgestuurd op het behalen van
deze doelen.
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Eindrapportage doelen

Met de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het werkgebied draagt Omgevingsdienst IJmond bij aan het bereiken en in stand
houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
Indicator

Voortgang

Toelichting

Omgevingsdienst IJmond heeft zicht op de

Over het algemeen kan gesteld worden dat zowel overheidspartijen, ondernemers en inwoners graag met

milieubelastende bedrijvigheid en activiteiten

ODIJ samenwerken, dan wel de uitvoering van taken en afhandeling van vragen en verzoeken door ODIJ als

in haar werkgebied en de risico’s die daarmee

proactief, begrijpelijk en deskundig worden getypeerd. Naast investeren in opleidingen en vaardigheden om

samenhangen.

de vereiste kennis en kunde van medewerkers op adequaat niveau te houden, zijn houding en gedrag

Omgevingsdienst IJmond signaleert in een

belangrijke factoren waar aandacht aan wordt gegeven bij ODIJ. De juiste houding en gedrag maken

vroegtijdig stadium signalen die duiden op

constructieve samenwerking mogelijk en maken de acceptatie en het begrip bij ondernemers en inwoners

mogelijke risico’s met betrekking tot de

groter voor de belangen die ODIJ beschermt bij haar taakuitvoering. Dat vertaalt zich binnen het VTH-spoor

leefomgeving, zowel uit eigen inspecties als

in een relatief laag aantal handhavingsbeschikkingen en bezwaar- en beroepzaken. Buiten het VTH-spoor

geluiden op landelijk of bovenregionaal

zien we dit terug in onder meer succesvolle samenwerkingen als IJmond Bereikbaar en GreenBiz, en in

niveau.

stimuleringsacties en drukbezochte (online) voorlichtingsavonden over duurzame energie.

Omgevingsdienst IJmond stimuleert bedrijven
tot het nemen van de eigen
verantwoordelijkheid ten aanzien van
bescherming van de fysieke leefomgeving en
inspireert tot het nemen van stappen die
verder reiken dan het wettelijke vereiste
minimum.
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Omgevingsdienst IJmond levert vergunningen en maatwerk van hoog (adequaat) niveau, op basis van een zorgvuldige en transparante afweging van
belangen met als resultaat beperking -en waar mogelijk terugdringing- van de milieudruk op de omgeving.
Indicator

Voortgang

Toelichting

90% van de verleende vergunningen en

Het aantal bezwaar- en beroepsprocedures is in de periode 2020 tot heden beperkt geweest. Een reden

afgegeven maatwerkvoorschriften houden

hiervoor is waarschijnlijk dat een concept van het besluit met de aanvrager wordt besproken en toegelicht. In

stand in een evt. bezwaar- of

de gevallen waarin het toch tot een bezwaar of beroep komt, houdt het merendeel van de vergunningen en

beroepsprocedure.

maatwerkvoorschriften (>90%) stand.

Alle besluiten in het kader van een
vergunningprocedure worden tijdig (binnen

Het is in de periode 2019 tot heden nog niet volledig gelukt alle besluiten in het kader van een vergunning-

de maximale wettelijke termijn) genomen en

procedure binnen de wettelijk gestelde termijn te nemen. Dit heeft vaak te maken met verschil van inzicht

waar mogelijk uiteraard versneld.

met de aanvrager over de typering van activiteiten, soms met het onvoldoende betrokken worden aan de

Het vergunningenbestand is actueel (onder

voorkant van de procedure (indienen aanvraag zonder vooroverleg) en regelmatig omdat aanvragen rijkelijk

meer ten aanzien van de Best Beschikbare

laat worden doorgezonden vanuit het loket waar de aanvraag initieel is ingediend. Aangezien voor nagenoeg

Technieken, landelijke en lokale

alle procedures die wij voeren geen lex silencio positivo geldt, leidt het uit de termijn lopen van een aanvraag

beleidsmatige kaders);

niet tot een van rechtswege verleende vergunning. De inzet blijft erop gericht in de voorfase van een

Vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet

vergunningprocedure afstemming te zoeken en zo de procedure soepel te kunnen doorlopen. Indien zicht op

is inzichtelijk welke vergunningen in stand

legalisatie bestaat, wordt gekeken of voor de periode tot aan vergunningverlening een gedoogbeschikking tot

blijven en mogelijk aanpassing behoeven,

de mogelijkheden behoort. Op die wijze kunnen de aangevraagde activiteiten gereguleerd plaatsvinden.

dan wel waar maatwerkvoorschriften
opgesteld dienen te worden in verband met

Vrijwel de meeste vergunningen voor de inrichtingen waarop wij toezien zijn actueel. Het aantal

vervallen van de vergunningplicht.

vergunningen dat ouder is dan tien jaar is inzichtelijk. Van deze vergunning heeft actualisatie geen spoed in
verband met de milieurelevantie van de activiteit of de ontwikkelingen binnen het betreffende bedrijf. Deze
vergunningen worden geactualiseerd op het moment dat de noodzaak zich daartoe aandient, of ruimte
bestaat binnen het werkpakket. Dit is overeenkomstig de vergunningstrategie.

Met het digitaal inzichtelijk maken van de milieubelasting van (vergunde) activiteiten in een gebied, afgezet
tegen andere omgevingsfactoren, is de afgelopen jaren reeds voorgesorteerd op de komst van de
Omgevingswet. Deze informatie biedt de basis voor de op te stellen omgevingsvisies en omgevingsplannen
en een integrale benadering van de fysieke leefomgeving.
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Omgevingsdienst IJmond bereikt door toezicht en handhaving bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van
naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken.
Indicator

Voortgang

Toelichting

In 90% van de gevallen gaat binnen 2 weken

Omgevingsdienst IJmond heeft de mogelijkheden onderzocht om direct na de controle het toezichtsrapport

na datum toezichtscontrole een brief uit naar

digitaal ter beschikking te stellen aan de gecontroleerde, zodat diegene direct inzichtelijk heeft of hij voldoet,

degene op wie het toezicht zich richt.

dan wel waar niet conform de regelgeving wordt gehandeld. Dit maakt op termijn het uitdoen van een

Omgevingsdienst IJmond heeft inzicht in de

papieren brief overbodig. De evaluatie heeft naar voren gebracht dat het wenselijk is om de keuze hierop bij

verschillende doelgroepen binnen de

de inrichting te plaatsen. Waarmee wordt voldaan aan de wens vanuit het klantonderzoek van voorgaande

geprioriteerde ketens en het risico van niet-

jaren. Inrichtingen hebben nu de keuze om een brief te ontvangen of het digitale toezichtsrapport.

naleving bij die betreffende doelgroepen;
De doelen in de jaarlijkse

Als de keuze is gemaakt voor een brief of er is sprake van een overtreding (altijd een brief) wordt nog niet in

uitvoeringsprogramma’s worden

alle gevallen de toezichtsbrief binnen twee weken na de controle uitgedaan. Dit wordt onder meer

geformuleerd volgens de methodiek van

veroorzaakt doordat vaak nog documentatie moet worden nagezonden, of ruimte wordt gegeven

programmatisch en risicogestuurd

overtredingen op te lossen alvorens een uitgebreide brief uit gaat.

handhaven. De dienst rapporteert over de
voortgang en het resultaat hierop.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de inrichting van een branchegerichte bibliotheek voor digitale

Het percentage inrichtingen dat haar

checklisten. De doelgroepen waarop wij toezien zijn onderverdeeld in branches, waarna per doelgroep een

overtredingen met de eerste hercontrole

digitale checklist is opgesteld. Op basis van het gebruik van deze checklisten wordt een zich steeds verder

beëindigt bedraagt 85%.

verdiepend inzicht verkregen in hoe het naleefgedrag zich ontwikkelt. Een mooi voorbeeld van de toepassing

Minimaal 95% van de afgegeven

van deze methodiek is het project dataloggers. Ook in de ketenaanpak asbest, bodem en afval wordt op deze

handhavingsbeschikkingen houdt stand in

wijze gewerkt.

een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.
In 90% van de handhavingsbesluiten die

Inmiddels wordt een groot deel van onze toezichtstaak programmatisch en risico-gestuurd ingericht. Dit

wordt verzonden wordt geen bezwaar

betekent dat we, voorafgaand aan een de uitvoering, eerst een grondige analyse maken van een branche of

gemaakt of beroep ingesteld.

problematiek. In die analyse kijken we waar de kans op niet-naleving het grootst is en welke oorzaken aan

Minimaal 90% van de klachten wordt binnen

niet-naleving ten grondslag liggen. Op basis van die analyse bepalen we waar het toezicht zich op toespitst

twee weken afgehandeld

en van welk instrumentarium gebruik wordt gemaakt. Een goed voorbeeld hier is de wijze waarop toezicht
wordt gehouden op afvalstromen.
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Het percentage inrichtingen dat haar overtredingen met de eerste hercontrole beëindigde bedroeg 85% over
2020 over het gehele werkgebied. Na de tweede hercontrole is ruim 98% van alle geconstateerde overtredingen opgelost. Bij minder dan 2% van de gevallen is een vooraankondiging last onder dwangsom of
bestuursdwang noodzakelijk.

Het aantal handhavingsbeschikkingen (last onder dwangsom of bestuursdwang) dat wij jaarlijks opleggen is
minimaal. Het merendeel van de geconstateerde overtredingen wordt opgelost voor de eerste hercontrole en
een deel vervolgens voor de tweede hercontrole.

In een aantal gevallen, van de toch al benoemde lage aantal handhavingsbeschikkingen (last onder
dwangsom of bestuursdwang), dat wij opleggen wordt bezwaar en soms ook beroep ingesteld. Van de
uiteindelijke 17 handhavingsbeschikkingen die zijn opgelegd, is tegen meer dan 50% bezwaar of beroep
ingesteld. Meer dan 90% hiervan houdt stand in een dergelijke procedure.
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Omgevingsdienst IJmond is een toonaangevende dienst op het gebied van informatie- uitwisseling, samenwerking met de handhavingspartners en
afgestemd handelen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarmee draagt Omgevingsdienst IJmond bij aan level playing field op
regionaal en landelijk niveau, ontwikkelt zij een volledig beeld van de problematiek die speelt en realiseert zij een efficiënte inzet van toezichthouders en
handhavers.
Indicator

Voortgang

Toelichting

Omgevingsdienst IJmond fungeert voor haar

Omgevingsdienst IJmond is op verschillende niveaus actief om invulling te geven aan het fungeren als

handhavingspartners als informatieknooppunt

informatieknooppunt voor haar partners. Omgevingsdienst IJmond bekleedt op landelijk niveau gezamenlijk

met betrekking tot regionale en regio-

het voorzitterschap van het vakberaad handhaving onder ODNL, waarin alle omgevingsdiensten van

overschrijdende milieu- en gerelateerde

Nederland vertegenwoordigd zijn. Op provinciaal niveau bekleedt Omgevingsdienst IJmond het

problematiek.;

voorzitterschap van het provinciaal MilieuInformatieOverleg waarin informatiemakelaars van OD’s, provincie,

Omgevingsdienst IJmond initieert, ontwikkelt

andere inspectiediensten en politie en justitie informatie uitwisselen en het voorzitterschap van het

en trekt toezicht- en handhavingsprojecten in

casusoverleg Noord-Holland en Utrecht op de keten asbest en neemt deel aan het selectieoverleg (hoofden

regionaal en bovenregionaal verband, steeds

handhaving OM, politie, justitie). Daarnaast wordt actief deelgenomen aan de ontwikkeling van VTH onder de

met oog voor de lokale problematiek;

Omgevingswet door participatie in de opgerichte initiatiefgroep met andere OD’s.

Omgevingsdienst IJmond maakt concrete
afspraken met het OM, politie, ketenpartners

Vanuit de landelijke overleggen worden projecten naar de uitvoering gebracht. Omgevingsdienst IJmond is

en andere omgevingsdiensten over

landelijk trekker voor verschillende branche-aanpakken zoals Zeer Zorgwekkende stoffen, Tankstations en

informatie-uitwisseling, samenwerking en

Metaalrecycling. De uitvoering en afwegingen vinden daarbij steeds op regionaal en lokaal niveau plaats.

afgestemd handelen en geeft hier uitvoering

Deze trekkersrol zie je ook terug in de opdracht verstrekt door het Ministerie I&W om de BES eilanden te

aan;

ondersteunen met onze expertise op onder andere de branche-aanpak en daarbij behorende onderwerpen.

De informatie die Omgevingsdienst IJmond
verzamelt, wordt verrijkt en kan op

Wij geven gezamenlijk uitvoering met de andere Noord-Hollandse OD’s aan de samenwerkingsagenda’s. Met

verschillende niveaus gebruikt worden, zowel

andere handhavingspartners worden afspraken gemaakt en informatie uitgewisseld via de bestaande

in de sfeer van toezicht en handhaving, als

overleggen (o.a. selectie-overleg met OM en politie). Als Omgevingsdienst werken wij daarnaast actief

ook gemeentelijke visie- en planvorming;

samen met het RIEC in het kader van integrale gebiedsgerichte aanpak van criminaliteit in de brede zin,

De vergaring en verwerking van gegevens in

inclusief milieucriminaliteit.

het kader van de taken die Omgevingsdienst
IJmond uitvoert, is AVG-proof.

Aandachtspunt blijft een goede informatie-uitwisseling tussen verschillende omgevingsdiensten en
ketenpartners onderling. De actualiteit van de data is daarbij het voornaamste item. De AVG is hierin
verankert door het aanstellen van een Functionaris Gegevens Bescherming.
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Conclusie
Over het geheel genomen is de conclusie dat bovenstaande inzichten ten aanzien van de voortgang op de gestelde doelen, geen reden geven om het
beleid, de prioriteiten en/of de strategieën (zowel uitvoeringskader als onderliggend het handhavingsbeleid) bij te stellen.
Wel proberen wij mee te bewegen in de trend van de samenleving. Naast meting van het effect, ofwel of we het goede doen, zijn nog andere aspecten
belangrijk. Zo zal het ook belangrijk zijn voor onszelf maar ook als verantwoording naar de opdrachtgevers en uiteindelijk de maatschappij hoeveel we
doen en of wat we doen, wel goed doen. De efficiëntie en de kwaliteit van de interventie dus. Hoofddoel zal moeten zijn of we het beoogde effect wel
bereiken. Nevendoel is bijhouden hoeveel we doen, wat dat kost en hoe goed we dat doen.
De wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de beschikbare en vergaarde data maakt dat analyses daarop steeds accurater kunnen worden uitgevoerd en
de focus steeds meer op daadwerkelijke naleefrisico’s komt te liggen. Het samenspel en de informatie-uitwisseling met partners in toezicht en handhaving
begint meer en meer vorm te krijgen, wat maakt dat ook bredere omgevingsproblematiek, in sommige gevallen gerelateerd aan criminaliteit en ondermijning, steeds beter aangepakt kan worden.
Legenda kleurcodes
Voldoet
Voldoet deels/ wordt aan gewerkt
Gemotiveerde afwijking/uitbesteed
Geen taak ODIJ
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