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1. Inleiding 

De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond 

(ODIJ). De ODIJ heeft de jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 aan het college 

toegestuurd. 

Met dit besluit stemt het college in met deze jaarstukken ODIJ. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stemt in met de jaarrekening 2015 van de Omgevingsdienst IJmond; 

2. Het college neemt kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2015 van de 

Omgevingsdienst IJmond. 

3. Het college stuurt de stukken ter kennisneming door aan de Commissie Beheer 

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties 

 

3. Beoogd resultaat 

Instemming met de jaarrekening 2015 van de ODIJ en kennisneming van het inhoudelijk 

jaarverslag 2015 van de ODIJ 

 

4. Argumenten 

 

4.1 Jaarrekening 2015 

De jaarrekening 2015 is op goedgekeurd door de accountant. 

 

De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van € 107.000. De belangrijkste 

afwijkingen zijn:  

- Op de dienstverlening aan externe gemeenten (gemeenten uit de regio’s Zuid-

Kennemerland en Waterland) wordt een positief resultaat van € 141.000 gerealiseerd. 

- De post inhuur derden is hoger dan begroot. De overschrijding op inhuur wordt 

echter volledig gedekt door de onderschrijding op salarissen en de overschrijding op 

de projectbaten. 

 

Per ultimo 2015 bedraagt de algemene reserve bijna € 196.000. In de gemeenschappelijke 

regeling is in artikel 31 opgenomen dat positieve resultaten eerst worden aangewend tot 

aanvulling van de algemene reserve tot het bedrag van € 260.000. Gelet hierop is voorstel om 

van het gerealiseerde resultaat € 64.000 te doteren aan de algemene reserve. Daarmee is de 

beoogde maximale hoogte van de algemene reserve bereikt. Voorstel is om het restant van 

het gerealiseerde resultaat te retourneren aan de GR deelnemers. In schema:  

Gerealiseerd resultaat     €  107.309 

Dotatie Algemene Reserve   €    64.222 

Te retourneren aan de GR-deelnemers  €    43.087 

 

Dit betekent voor Haarlem dat er een bedrag van € 5.944 wordt terug ontvangen.  

 

4.2 Jaarverslag 2015 
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Haarlem is sinds 1-1-2014 deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling ODIJ. ODIJ heeft 

voor Haarlem in 2015 de volgende taken uitgevoerd: het basistakenpakket, dat ziet op de 

zwaardere bedrijvigheid in de gemeente en op de grensoverschrijdende milieutaken, 

waaronder ketenhandhaving en asbest- en bodemtoezicht. Voor Haarlem zijn ook de overige 

wettelijke milieutaken uitgevoerd (inrichtinggebonden milieutakenpakket) en ten slotte nog 

een aantal zogenoemde “plustaken”(signaleringstoezicht brandveiligheid en bouw- en 

woningtoezicht bij milieuinrichtingen). 

 

Specifiek voor Haarlem zijn onderstaande zaken van belang: 

 

Wabo, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit 

In 2015 zijn in Haarlem door ODIJ 463 bedrijven bezocht in het kader van controle op de 

naleving van de milieuregels. Verder zijn er verschillende procedures uitgevoerd in het kader 

van de Wabo, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit: 

 vergunningen:   15 

 meldingen   131 

 maatwerk*   30 

 vragen van derden  60 
* Vanuit het rijk wordt ingezet om steeds meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer te brengen, waardoor steeds meer ‘zwaardere’ bedrijven onder de algemene regels vallen en dus 

kunnen volstaan met het indienen van een melding. In de praktijk verschuift de inzet van de ODIJ hierdoor naar 

meer maatwerk bij bedrijven via aanvullende maatregelen.  

 

Asbest 

In het kader van de ketenhandhaving asbest zijn in Haarlem 734 controles uitgevoerd en in 

het kader van de ketenhandhaving grondstromen 8 controles. 

 

Klachten 

Voor Haarlem zijn 171 milieuklachten afgehandeld (vooral geluid, geur en afval). 

 

Evenementen 

Met betrekking tot de advisering over de voorwaarden voor geluid bij evenementen is door  

ODIJ geadviseerd over Bevrijdingspop, het Edit-festival en Jazz en More. 

 

Externe Veiligheid 

De ODIJ voert in Haarlem relatief veel procedures bij inrichtingen waar grote hoeveelheden 

gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Een deel van deze procedures was reeds opgestart bij 

de overdracht van de dossiers vanuit de gemeente Haarlem. Bij een aantal inrichtingen bleek 

er ingewikkelde inhoudelijke discussie aan de orde, waarbij het er vooral over ging vast te 

stellen of het een onder de BEVI vallende inrichting betreft (BEVI = Besluit externe 

veiligheid inrichtingen). Deze informatie is eveneens belangrijk bij de opstelling van 

bestemmingsplannen, omdat hierin ook het aspect van de externe veiligheid wordt 

meegenomen. 

 

Geluidsontheffingen 

In Haarlem is 5x ontheffing verleend van geluidsvoorschriften die gelden op grond van de 

Wet milieubeheer. Deze ontheffing wordt verleend op grond van de Apv. 

 

Dan is er ook nog een aantal specifieke controles uitgevoerd in 2015.  
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 Inventarisatie Waarderpolder. 

In samenwerking met andere instanties binnen de gemeente Haarlem inventariseerde 

de ODIJ het bedrijvenbestand op bedrijventerrein Waarderpolder. Tussen 

handhavende instanties is informatie gedeeld over woonfraude, hennepteelt, en 

illegale activiteiten. 

 Zwerfafval Binnenstad. 

In Haarlem is afgelopen jaar het project ‘gebruik van ondergrondse containers t.h.v. 

Spaarne 46 door bedrijven’ uitgevoerd. In het kader van dit project zijn alle bedrijven 

in de omgeving van Spaarne 46 gecontroleerd op het aspect afval. Een aantal 

bedrijven kon in eerste instantie geen bewijs overleggen van afgifte afvalstoffen. 

Nadat deze ondernemers hierover zijn aangeschreven, konden uiteindelijk ook deze 

bedrijven aantonen dat zij hun afval door een erkende inzamelaar laten inzamelen. 

 Bodem. 

Onderdeel van het basistakenpakket voor regionale uitvoeringsdiensten is het 

milieutoezicht bij bodemsaneringen. Toezicht bij bodemsanering van gevallen van 

ernstige bodemverontreiniging is een taak van de provincie Noord-Holland en voor 

het grondgebied van Haarlem, de gemeente Haarlem. De ODIJ heeft afgelopen jaar 

geen verzoek ontvangen voor de uitvoering van een handhavingstraject binnen de 

gemeente Haarlem. 

 

 

 

6. Bijlagen 

1. Jaarrekening 2015 ODIJ 

2. Inhoudelijk jaarverslag 2015 ODIJ 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


