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Bijlagen -

Geachte leden van de commissie Beheer,

Inleiding
Op 11 juni jl. is in uw commissie gesproken over de zienswijze van de 
Omgevingsdienst IJmond.
Bij die bespreking is vanuit de commissie de vraag gekomen op welk 
2021 van de ODIJ aan de raad zou worden voorgelegd.
Daarop heeft de wethouder geantwoord dat deze programma's door 
zij gelden in het college worden vastgesteld. Vanuit de commissie is c 
uitvoeringsprogramma niet eerder aan de raad kan worden voorgele 
uitoefenen voor zover het de werkzaamheden voor Haarlem betreft.

Hieronder geven wij u een korte uitleg over de totstandkoming van h 
de ODIJ en over de procedures bij de gemeente.

Wetteliike bevoegdheidstoedeling handhavingsbeleid gemeenten

raad op de begroting 2021 van de

moment het Uitvoeringsprogramma

gaans in januari van het jaar waarvoor 
Jaarop de vraag gesteld of het 
gd, zodat de raad nog invloed kan

et jaarlijks uitvoeringsprogramma van

s het handhavingsbeleid voor de 
trzendt naar de raad (artikel 7.6).

:aken de ODIJ voor welke gemeenten 
?n die (vrijwel) uitsluitend de wettelijk 
? ODIJ hebben ondergebracht (hieronder 
er pakket afnemen bij de ODIJ. Dan gaat 
?n), of uitvoering van de Wabo-taken

gen takenpakket hebben ingebracht.

In het Besluit Omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat het college jaarlijk: 
gemeente vaststelt (artikel 7.2) en dit vervolgens ter kennisname doe

Het Uitvoeringsprogramma ODIJ, inhoud en procedure.
In het Uitvoeringsprogramma ODIJ wordt jaarlijks beschreven welke 1 
uitvoert. Dit takenpakket verschilt per gemeente. Zo zijn er gemeente 
voorgeschreven toezicht- en handhavingstaken op milieugebied bij de 
hoort Haarlem), maar er zijn ook gemeenten die een aanzienlijk bred 
het bijvoorbeeld om beleidstaken op het gebied van milieu (b.v. Velse 
(bijvoorbeeld Zandvoort).
Bij de ODIJ zijn er 15 gemeenten en een provincie die allemaal hun ei;
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Gemeente Haarlem heeft de taken die wetteliik bij de ODIJ moesten worden ondergebracht, opgedragen aan 
deODIJ.
De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert de wettelijke taken op het gebied van milieu uit voor de gemeente 
Haarlem. Het belangrijkste doel van de uitbesteding van deze werkzaamheden is om de kwaliteit van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugerelateerde terreinen te verbeteren. Onderdeel 
hiervan is een sluitende beleidscyclus, waarin het beleidskader c.a. van de ODIJ het strategische deel vormt. 
Het uitvoeringsprogramma beschrijft de taken die de ODIJ voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke 
regeling in enig jaar gaat uitvoeren.
De beleidstaken op het gebied van milieu worden door de gemeente Haarlem zelf voorbereid en uitgevoerd.

De ODIJ geeft voor de gemeente Haarlem uitvoering aan de volgende takenpakketten:
• Het basistakenpakket, exclusief de bodemtaken (enkel handhaving op verzoek);
• Het bedrijfsgebonden milieutakenpakket, exclusief milieuadvisering en beleidsvoorbereiding en 

beleidsuitvoering;

alsmede aan de niet-wettelijk verplicht overgedragen taken:
• Toezicht bij evenementen (op verzoek);
• Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven.

Ten slotte maakt de controle van energiebesparende maatregelen onderdeel uit van het basistakenpakket en 
de plustaken (voor wat betreft het wettelijk deel).

Binnen de kaders van het VTH-beleid milieu 2019-2022 (mede toegezonden aan de raad van Haarlem) 
worden de inrichtingen bezocht die jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit gebeurt aan de hand van 
een risicogericht en informatie- gestuurd profiel.

Aandachtspunten in 2020
Twee zaken die op basis hiervan in 2020 in beeld zijn, zijn:

• het 'project jachthavens'. Gebleken is dat in de afgelopen jaren het naleefgedrag niet in alle 
gemeenten optimaal is. Omgevingsdienst IJmond gaat deze plekken eerst in kaart brengen en 
vervolgens in dit jaar extra inspecteren. Dit project ziet ook op Haarlem.

• extra controle op energiebesparing met betrekking tot artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Verder is ondermijning een prioritair thema voor Haarlem. ODIJ heeft hierin een signalerende taak en werkt 
daarbij samen met de gemeente Haarlem en andere partners in toezicht en handhaving waaronder politie 
Kennemerland. In het RIEC-overleg worden zaken aangedragen waarbij mogelijk ondermijning speelt.

Naast de integrale controles van toezicht- en handhaving wordt er in samenwerking met onder meer 
Parkmanagement Waarderpolder in 2020 mede invulling gegeven aan de duurzaamheids-ambities van 
gemeente Haarlem. Middels de plaatsing van dataloggers, informatiebijeenkomsten en -folders, 
nieuwsberichten en het gebiedsoverleg over de Waarderpolder, worden bedrijven gestimuleerd en________
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geactiveerd tot verduurzaming. Daarnaast worden via de ODIJ vanaf 2021 energiescans bij bedrijven 
uitgevoerd in de Waarderpolder.
ODIJ heeft daarnaast nog regionaal een trekkersrol in de Green Deal Zorg. Zorginstellingen en ziekenhuizen 
krijgen hierbij ondersteuning (advies en praktische instrumenten over en voor duurzaamheidsmaatregelen) 
via een regionaal netwerk.

Ook voert ODIJ voor Haarlem de coördinatie en controle op de wet- en regelgeving aangaande de verkoop en 
opslag van vuurwerk.

Concluderend:
• Eén maal per vier jaar stelt de ODIJ een nieuw VTH beleid milieuplan op, dit wordt vastgesteld door 

de deelnemende colleges en dit stuk wordt ter kennisneming aan de raad gestuurd;
• Jaarlijks wordt het Uitvoeringsprogramma van de ODIJ voor Haarlem door het college vastgesteld; 

ook dit wordt ter kennisneming doorgezonden naar de raad.
• Jaarlijks worden de begroting en de Kadernota voor het volgende jaar en de rekening van het 

voorafgaande jaar naar de gemeente gestuurd. Voor wat betreft de begroting wordt de raad 
gevraagd een zienswijze te geven. De Kadernota en de rekening dienen hierbij als 
achtergrondinformatie voor de raad.

• Twee maal per jaar wordt er een bestuursrapportage aan de gemeente verzonden (le tertaal en 2e 
tertaal) over de voortgang in de werkzaamheden en de financiële stand van zaken. Beide 
documenten worden door het college ter informatie doorgestuurd naar de raad.

In de uitvoeringsprogramma's van de ODIJ vormen de wettelijke taken de hoofdmoot van de werkzaamheden 
voor Haarlem.
Daarnaast bekijken gemeente en ODIJ steeds samen of er binnen het budget voor ODIJ nog ruimte zit voor 
efficiencywinst en lagere regeldruklasten voor bedrijven bij het combineren van inspecties (zie b.v. de 
brandveiligheidscontroles bij de bedrijven die ODIJ toch al bezoekt).
Haarlem voert zelf het eigen milieubeleid uit en daar ligt dus de invloed van de raad.
Omdat het merendeels om de uitvoering van wettelijke taken gaat die aan de ODIJ zijn uitbesteed, is er 
vrijwel geen ruimte voor het benoemen van thema's in het werkplan van de ODIJ door de raad/commissie.

Het Uitvoeringsprogramma 2021 zal in december van dit jaar door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld 
en in januari 2021 in het college worden bekrachtigd en aan u worden toegezonden.
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Ten slotte geven wij u mee dat de ODIJ graag bereid is om voor de commissie Beheer een toelichting te geven 
op de werkzaamheden die worden verricht in opdracht van alle partners.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester,
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