
 

vraag antwoord 

Bij welke 
commissie wilt 
u inspreken? 

Raadscommissie Beheer 

Op welke 
datum wilt u 
inspreken 

12-11-2020 

Staat uw 
onderwerp die 
dag al op de 
agenda? 

Nee 

Welk 
onderwerp of 
agendapunt 
betreft het? 

Circuit Zandvoort en ODIJ 

Wat wilt u 
hierover 
inbrengen, 
toelichten of 
vragen? 

Rust bij de Kust heeft het afgelopen jaar 

gemerkt dat OD IJmond ofwel gevoelig lijkt 

voor 'koninklijke' interventies, danwel 

gevoelig voor de liefde voor het circuit, 

maar minder gevoelig voor haar 

handhavingsplicht en de eigen uitgangspunten 

(zie bijlage). Na de verbouwing van het 

circuit, blijkt ook nog eens dat het 

geluidstransport richting Haarlem 

aanzienlijk is toegenomen en dat de 

westelijke buurgemeente, het 

Ramplaankwartier en zelfs het Centrum bij 

zuiwestelijke wind meer geluid voor de 

kiezen krijgen. Toch onderneemt de gemeente 

Haarlem geen enkel initiatief om OD IJmond 

te houden aan de eigen uitgangspunten en de 

handhavingsplicht. Normen, meetpunten en 

meer zijn verouderd of vragen herziening.  

Het Circuit Zandvoort is geen 'feestje' voor 

Zandvoort alleen, maar raakt aan het milieu 

en het woongenot van een wijde omgeving. Als 

grootste gemeente van onze regio wil ik 

Haarlem aanspreken op haar 

verantwoordelijkheid om namens de regio OD 

IJmond aan te spreken op haar functioneren 

en de belofte voor een duurzame leefomgeving 

waar te maken. 

U kunt evt. 
bijbehorend 
document 
meezenden 
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De rol van de Omgevingsdienst



Inhoud

• Profiel OD IJmond

• OD IJmond en de Omgevingswet

• Verleiden tot verbinden

• Regionale samenwerking

• Uitvoering ook in beleid



Visie ODIJmond 

Wij dragen bij aan het bereiken en in stand houden 
van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en 
een goede omgevingskwaliteit binnen ons 
werkgebied. 

Daarbinnen inspireren wij burgers en bedrijven tot 
het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het 
resultaat is een landelijk vooruitstrevende en 
toekomstbestendige voorbeeldorganisatie waar 
partners met vertrouwen mee samenwerken.



Werkgebied 
OD IJmond



Feiten & Cijfers

• Aantal bedrijven: ca. 10.000

• Aantal inwoners: ± 560.000

• Samenwerking sinds 1999 (Milieudienst)

• Regionale Uitvoeringsdienst vanaf 1 juli 2013

• Aantal medewerkers: ca. 120 



Taken OD IJmond

• Vergunningverlening, toezicht, handhaving milieu 
en WABO

• Bodem, Geluid, Lucht, Externe Veiligheid, Ecologie, 
Ruimtelijke advisering, MER 

• Duurzaamheid (inwoners, bedrijfsleven)

• Mobiliteit



Dit houdt ons bezig

Benchmark Twijnstra & Gudde – aanbevelingen 

Omgevingswet 

Wet VTH

Gemeentelijke ambities op het gebied van 

duurzame ontwikkeling en circulair denken 

Aantrekken economie en bouwsector – spanningsveld 

Wonen – werken 

Integraal toezicht  

Digitalisering (digitaal stelsel omgevingswet)



Regionale samenwerking

Omgevingsdienst IJmond vindt het 
belangrijk om de betrokken partijen binnen 
de regio – gemeenten én ketenpartners -
met elkaar te verbinden

En integraal te werken aan veilige en 
duurzame fysieke leefomgeving



Verleiden tot verbinding:
Omgevingstafel

• Verbinden van de verschillende partijen 

• Ontwikkelingen volgen en inzichten 
verwerken

• Van elkaar leren en elkaar ondersteunen

• Samen ervoor zorgen dat de 
veranderingen die de Omgevingswet met 
zich mee brengt duidelijk zijn



Wij, de Omgevingstafel



Verbinden

• Omgevingstafel, tweemaandelijks 
kennisbijeenkomst

• Ontwerpteam Zuid-Kennemerland, IPO-dag

• Werkgroep participatie

• Werkgroep integraal werken

• Oefening op water en land

• Pilot advisering als ketenpartner samen met GGD 
en veiligheidsregio



OD uitvoeringsorganisatie

Omgevingsvisie Provincie

Gemeenten

Omgevingsverordening Provincie

Omgevingsplan Gemeenten

Omgevingsvergunning Provincie

Gemeenten



Gemeenten

Provincie

OD’s

Strategisch beleidskader
Strategische cyclus

Operationele cyclus

Rapportage & Evaluatie Operationeel beleidskader
Planning & Control

Voorbereiden Monitoren

Uitvoeren



Vragen?


