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1. Inleiding 

 

Per 1 januari 2014 zijn de Haarlemse taken voor milieutoezicht, inclusief de horeca, niet 

zijnde de acties vanuit de Drank- en Horecawet, overgegaan naar de Omgevingsdienst 

IJmond (ODIJ). Het uitvoeringsprogramma 2016 van de Omgevingsdienst IJmond beschrijft 

de concrete uitvoering van taken door Omgevingsdienst IJmond voor de gemeente Haarlem. 

Het college is bevoegd om dit programma vast te stellen op grond van artikel 7.2 en 7.3 van 

het Besluit omgevingsrecht.  

Verder is van de voorzitters van de Omgevingsdienst IJmond en de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied een gezamenlijke brief van 17 december 2015 ontvangen, waarin 

mededeling wordt gedaan van de voortgang Bestuurlijk Akkoord regionale 

uitvoeringsdiensten Noordzeekanaalgebied+. 

 

2. Besluitpunten college 

 

1. het Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2016 vast te stellen; 

2. het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de commissie Beheer te zenden; 

3. de brief “voortgang Bestuurlijk akkoord regionale uitvoeringsdiensten 

Noordzeekanaalgebied+” van 17 december 2015 voor kennisgeving aan te nemen; 

4. deze brief van 17 december 2015 ter informatie aan de commissie Beheer te zenden; 

5. dit besluit heeft geen financiële gevolgen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Concrete beschrijving door de Omgevingsdienst IJmond van de taken die in 2016 voor de 

gemeente Haarlem worden uitgevoerd en vaststelling van dit document door het college. 

 

4. Argumenten 

1. Dit besluit past in het ingezette beleid (programma 6.3.02 Integrale vergunning en 

handhaving). 

Het Uitvoeringsprogramma 2016 Omgevingsdienst IJmond voor Haarlem is de fijnmazige 

vertaling van de taken die de ODIJ voor de gemeente uitvoert. 

Het programma is tot stand gekomen op basis van gemeentelijke beleidsplannen en vigerende 

wetgeving, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met alle relevante nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

2.  Aandachtspunten 2016. 

 In 2016 zal, naast de reguliere uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 

en advisering, een aantal onderwerpen prominent aandacht vragen, zowel van de organisatie 

en medewerkers van de ODIJ, als van gemeenten en provincie op zowel ambtelijk als 

bestuurlijk niveau. 

 

 

Nieuwe Omgevingswet 
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In 2015 heeft een bestuurlijke conferentie over de nieuwe Omgevingswet plaatsgevonden 

voor alle 18 deelnemers van Omgevingsdienst IJmond. In 2016 wordt gekeken naar pilots om 

vast te oefenen met de Omgevingswet, en wordt een proces uitgewerkt om tot implementatie 

van de wet te komen. Daarin wordt actief de samenwerking gezocht met gemeenten en 

provincie, om zo te kunnen duiden welke gevolgen de wet gaat hebben en welke rollen de 

verschillende partijen daarin spelen. 

 

Wet VTH – kwaliteit en verplichte toetreding 

In 2016 wordt de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) van kracht 

waarmee gemeenten en provincie verplicht worden een verordening met kwaliteitscriteria 

VTH-taken vast te stellen waaraan Omgevingsdienst IJmond dient te voldoen.  

De Wet VTH regelt eveneens dat alle gemeenten verplicht zijn voor wat betreft het 

zogenoemde basistakenpakket milieu (zwaardere milieutakenpakket) toe te treden tot de 

gemeenschappelijke regeling van de omgevingsdienst in hun regio. Voor Omgevingsdienst 

IJmond betekent dit dat nog negen gemeenten (Bloemendaal, Edam-Volendam (incl. Zeevang 

per 1 januari 2016), Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, 

Waterland, Wormerland en Zandvoort) dienen toe te treden tot de gemeenschappelijke 

regeling. Begin 2016 worden hiertoe verschillende scenario’s uitgewerkt. 

 

Energieakkoord 

In 2016 vormt het Energieakkoord een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering van 

Omgevingsdienst IJmond, zowel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, als voor 

de advisering en projecten. Op de EnergieTop die in juni 2015 is gehouden, waarbij de 

portefeuillehouders van alle gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond en 

Provincie Noord-Holland aanwezig waren, bleek dat de ambities hoog zijn. In 2016 wordt 

hieraan concreet opvolging gegeven door de uitwerking van enkele thema’s. Gemeente 

Haarlem werkt uiteraard als zelfstandige gemeente ook mee aan de uitwerking van dit 

akkoord; voor dit deel zijn wij immers niet toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling 

ODIJ. Voor de Greendeal duurzaamheid in de Zorg werkt Haarlem samen met de 

Omgevingsdienst om Haarlemse zorginstellingen naar een duurzame bedrijfsvoering te 

helpen. Om energiebesparing en duurzame opwekking bij bedrijven meer op de kaart te 

zetten worden in de Waarderpolder zogenaamde Groene Allianties opgezet. 

Samenwerkingspartners bij deze allianties zijn Liander, Stichting Parkmanagement 

Waarderpolder, IKH en MKB Haarlem. 

 

Programmeren en verslagleggen 

Uitgangspunt van dit uitvoeringsprogramma is dat Omgevingsdienst IJmond helder is over de 

wensen en eisen van de gemeenten op het gebied van de bij Omgevingsdienst IJmond 

ondergebrachte taken. Daarbij gaat het zowel om de te leveren kwaliteit en kwantiteit, als om 

de tijd die daaraan mag worden besteed. Omgevingsdienst IJmond stelt daarom per vier 

maanden tertaalrapportages op die aan het bestuur van gemeenten en provincie worden 

aangeboden. Ook in 2016 wordt verder gewerkt aan een verbetering van de verslaglegging en 

rapportage. 

In de programmering en verslaglegging probeert Omgevingsdienst IJmond, conform wet- en 

regelgeving en het vastgestelde Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst IJmond, de 

vertaalslag te maken naar het effect van de uitvoering in de buitenwereld. Waar dit nu vooral 

op projectmatige wijze gebeurt, zal dit in de toekomst gestructureerder worden aangepakt. Bij 

klachten kunnen bijvoorbeeld reeds analyses gemaakt worden over hoeveelheid, aard, 

herkomst en oorzaak. Op basis hiervan kan gericht gereageerd worden. 
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3. Samenwerking met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 

De brief die over verdere samenwerking tussen de Omgevingsdienst IJmond en de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaat, is een uitwerking van het Bestuurlijk Akkoord 

regionale uitvoeringsdiensten Noordzeekanaalgebied+ van 23 februari 2012. In deze brief 

van 17 december 2015 worden de actuele ontwikkelingen in het samenwerkingsproces 

geschetst. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

n.v.t 

 

6. Uitvoering 

De directeur ODIJ zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht 

 

7. Bijlagen 

1. Uitvoeringsprogramma 2016 Omgevingsdienst IJmond. 

2. Brief over voortgang samenwerking NZKG+ 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


