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Kernboodschap  Het Uitvoeringsprogramma 2018 van de Omgevingsdienst IJmond beschrijft de 

concrete uitvoering van taken door Omgevingsdienst IJmond voor de gemeente 

Haarlem. Het betreft hier de verlening van milieuvergunningen, het milieutoezicht, 

inclusief de horeca niet zijnde acties vanuit de Drank- en Horecawet, plus de 

speerpunten zoals de voorbereiding op de Omgevingswet en Haarlem Klimaat 

Neutraal. Het college is bevoegd om dit programma vast te stellen op grond van de 

artikelen 7.2 en 7.3 van het Besluit omgevingsrecht. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer op grond van 

het bepaalde in artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht. 

 

 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 30 januari 2018 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2018 voor Haarlem vast 

te stellen. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Het Uitvoeringsprogramma 2018 van de Omgevingsdienst IJmond beschrijft de concrete 

uitvoering van taken door Omgevingsdienst IJmond voor de gemeente Haarlem. Het betreft 

hier de verlening van milieuvergunningen, het milieutoezicht, inclusief de horeca niet zijnde 

acties vanuit de Drank- en Horecawet, plus de speerpunten zoals de voorbereiding op de 

Omgevingswet en Haarlem Klimaat Neutraal.  Het Uitvoeringsprogramma 2018 voor het hele 

werkgebied van de Omgevingsdienst is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 20 

december 2017. 

 

 

2. Besluitpunten college 

Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2018 voor Haarlem vast te stellen. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Vastleggen van de taken die door de Omgevingsdienst IJmond in 2018 voor de gemeente 

Haarlem worden uitgevoerd. 

 

4. Argumenten 

 

1 Het besluit past in het ingezet beleid. 

Het Uitvoeringsprogramma 2018 van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voor Haarlem is 

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

Het programma is tot stand gekomen met inachtneming van gemeentelijke beleidsplannen 

(onder meer actieprogramma Veiligheid en Handhaving, beleidsprogramma Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving; duurzaamheidsprogramma) en vigerende wetgeving, waarbij zoveel 

mogelijk rekening is gehouden met alle relevante nieuwe ontwikkelingen. 

 

2 Aandachtspunten 2018 

Omgevingswet 

In 2018 zal de ODIJ doorgaan met de voorbereiding op de Omgevingswet die, naar nu wordt 

verwacht, in 2021 in werking treedt. In 2018 zal de Omgevingstafel, als platform voor 

projectleiders Omgevingswet uit de regio, doorlopen. 

Toezicht en handhaving 

In dit kader zal er in 2018 extra aandacht zijn voor top overtredingen Haarlem (waaronder de 

overtredingen op: brandveiligheid-blusmiddelen, energie, stookinstallaties-keuring, 

brandveiligheid-vluchtroutes, melding oprichting of verandering, afvalbeheer, 

voedingsmiddelen –lozen-afvalwater en opslag gevaarlijke stoffen). 

Haarlem Klimaatneutraal 

Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van energiebesparing en het werken richting een 

klimaatneutraal Haarlem in 2030. Energiebesparing bij bedrijven vormt een belangrijk 

middel om dit doel te bereiken. Omgevingsdienst IJmond zorgt er met inzet van de 

datalogger, toezicht en handhaving op toepassing van erkende maatregelen bij bedrijven en 

voorlichtingsactiviteiten in samenwerking met onder meer Parkmanagement Waarderpolder 

voor dat bedrijven actief aan de slag gaan met energiebesparing. De resultaten van de inzet 

hierop zullen voor Haarlem in beeld worden gebracht (op inzet en waar mogelijk ook op 

outcome).  
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Milieuadvisering op verzoek. 

De beleidstaken voor milieu voor Haarlem, liggen bij de gemeente zelf (afdeling 

Omgevingsbeleid en afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen). Op verzoek van 

de gemeente adviseert ODIJ in voorkomende gevallen vanuit de vakinhoudelijke disciplines 

op onder meer bouw- en ontwikkelinitiatieven, ruimtelijke plannen en beheersverordeningen. 

De ODIJ fungeert hierbij als achtervang. 

Ambtelijke fusie Zandvoort en Haarlem. 

In 2018 zal ODIJ onderzoeken of er in het kader van deze ambtelijke fusie mogelijk 

processen gewijzigd moeten worden. Ook wordt bekeken of en zo ja hoe, er afstemming over 

de uitvoering kan plaatsvinden. 

 

3. Financiën 

Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 

De directeur van de Omgevingsdienst IJmond zal van de vaststelling van dit 

Uitvoeringsprogramma door het college, op de hoogte worden gebracht. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Uitvoeringsprogramma 2018 Omgevingsdienst IJmond. 

 

 


