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Haarlem
Takenpakket
. Basistakenpakket, exclusief de bodemtaken

(enkel handhaving op verzoek)
. Bedrijfsgebonden milieutakenpakket, exclusief

milieuadvisering en beleidsvoorbereiding en
-uitvoering

. Signaaltoezicht brandve¡ligheid bij bedrijven

Toelichling
. Basis- en bedrijfsgebonden milieuLakenpakke!

Wêaronder vergunn¡ngverlening, toezicht en hand-
having op het geb¡ed van milieu door Þedrijven,
(asbest)sloop en ketens (asbest, metaal, bruin- en

witgoed),
. Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven

Hel signaaltoezicht op het gebied van brêndve¡l¡g-
heid v¡ndt plaats in afstemm¡ng met de VRK.
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Asbest

on[vangen meldingen

afgeronde inspecties

waarvan 7
geconsla[eerde overtredingen

Si g na leri n g en, ¡ nc¡ den ten en cal am¡ te¡ten .....................

vrije veld signaleringen asbesl/grondverzel

incidenlen/c¿lamileiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen
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Klachten

Energie

@

@
50

@

I Geluidsklachten
33 van de'152 klachten betreffen
het C¡rcu¡E van Zandvoor!.

Vergunningen. meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. acllvlteitenbeslu¡l/mobiel breken/sloop/BLBI

m ilieuvergun ningenr
maalwerk

Ð
vrijsrell¡ngen gelu idhinder

lo
ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

lr
Toelichting
Voor A¡istides lnsLruments, Robert Peereboomweg 13 in

Haarlem is een OBM opgesteld. Aristides lnstruments is

Hêarlem l20ß l2

onEwerper/bouwer van gitaren en basgiEaren, Bijzonder

is dat de giEaarbody handgemaak! is van een composiet-

maEeriaal. De g¡Èaren worden inEernaEionaal verkochl en

vinden hun weg in de professionele muziekwereld.

De vergunning van Nedtrain aan de Oudeweg is gereali-

seerd. Hiermee zijn verschillende veranderingen die reeds

in het werkproces waren doorgevoerd gelegaliseerd en is

tevens de vergunning geactualiseerd.

ln 2018 is een vooroverleg opgesLart bij MSD om te komen

toL een uitbreiding van de inrich|ing met een koelhuis,

exLrô laboratorium en een extra productielijn, De bespro-

ken veranderingen leiden naar verwacht¡ng Eot meerdere
procedures in 20'19.

HeL opleggen van maaLwerk komt hoofdzakelijk op verzoek

van inrichEingen die voedsel bereiden en heL afvalwater
zonder lussenkomst van een vetafscheider willen lozen.
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Haarleml2018l3

Evenementen

evenementen

Bevrìjdingspop, Veerplas Festivê1, Hãarlem Jazz & More
(beeldmerken)

Brandveiligheid

overtreding(en)
geco ns rôteerd

oké

afo e ro nd

inspecties brandveiligheid
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