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Gebiedsbreed
Gebiedsbrede uitvoering
Omgevingsdienst IJmond voert het volledige basis-
takenpakket uit voor de gemeenten Beemster, 
Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, 
Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, 
Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland 
en Zandvoort en voor de Provincie Noord-Holland. 
Voor een groot aantal gemeenten wordt daarnaast 
ook uitvoering gegeven aan de overige milieutaken 
(zowel vergunningverlening, toezicht en hand having 
als milieuadvisering en beleidsvoorbereiding en 
-uitvoering). In deze rapportage wordt beschreven 
aan welke taken op gebiedsbreed niveau uitvoering 
wordt gegeven.

Regulering 

Zeer Zorgwekkende Stoffen
Ten aanzien van ‘ZZS’ zijn we dit jaar een project opgestart 
om inzicht te krijgen waar deze stoffen in ons werkgebied 
vrij kunnen komen en in welke hoeveelheden. Voor de 
zeven provinciale bedrijven hebben wij een vooronderzoek 
opgestart, waarvan er inmiddels zes klaar zijn. Bij de ge-
meentelijke bedrijven inventariseren we waar het vrij kan 
komen. Inmiddels hebben we twaalf bedrijven gevonden 
waar ‘ZZS’ vrij kan komen. Hier is een uitvraag gestart of 
wordt een uitvraag gestart. Bij 160 gemeentelijke bedrij-
ven is aangegeven dat er geen ‘ZZS’ aanwezig zijn of vrij 
kunnen komen.

(LPG) tankstations
Voor de LPG-tankstations werken wij projectgericht. Het 
project bestaat uit controle van een veiligheidsaspect, na-
melijk het kunnen tanken van LPG zonder toezicht. Van de 
31 LPG tankstations zijn er momenteel 22 gecontroleerd 
waarbij is vastgesteld dat bij één tankstation afleveren 
zonder toezicht mogelijk bleek te zijn. Voor dit aspect is 
een aparte checklist aangemaakt. 

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Toezicht en handhaving 

WEELABEX
In juni 2019 is het onderzoeksrapport over e-waste afge-
rond. Uit dit onderzoek komt een aantal verbeterpunten 
naar voren. Zo zijn er zijn vanuit de wetgeving geen harde 
eisen gesteld met betrekking tot de wijze waarop e-was-
te in de container moet worden opgeslagen. Gezien de 
hoeveelheid e-waste dat vrijkomt bij kringloopbedrijven 
kunnen zij in veel gevallen als afvalinzamelaar worden 
gezien. Kringloopbedrijven hebben zich niet als zodanig 
bij ons gemeld en hebben vermoedelijk ook geen accep-
tatiebeleid (weigering van goederen aan de deur). Dit is 
ook nog vaak het geval bij afvalinzamelaars. Omdat een 
WEEELABEX-certificaat geld kost, is het ook aannemelijk 
dat er zonder certificaat handelingen met e-waste worden 
uitgevoerd. 
Ondanks dat de ILT het bevoegd gezag is van de WEEEL-
ABEX-wetgeving, kunnen Omgevingsdiensten controle-

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

maatwerk

vrijstellingen geluidhinder

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

286

27

3

153

308

56

41

12

14

5

95

terug naar inhoud



Gebiedsbreed | T2-2019 | 4

ren op basis van de artikelen uit de Wet milieubeheer en 
het Activiteitenbesluit. Het gaat hierbij om controles op 
het acceptatie- en ontvangstbeleid/interne controle, de 
opslagvereisten, meldings- en vergunningsplicht en ten 
slotte de zorgplicht. Ook kunnen toezichthouders meer 
bewustwording van de risico’s/gevaren creëren bij de me-
dewerkers die met e-waste in aanraking komen. 

Asbestdaken
Voor dit project is een inventarisatie gedaan van asbest-
verdachte daken in het werkgebied alsmede het onder-
werp geplaats op de bestuurlijke agenda. Het gevolg was 
een traject waarin het Plan van Aanpak werd opgesteld en 
de verplichtingen die hieruit voortvloeien werden vol-
daan; zoals brieven opstellen, bijeenkomsten organiseren, 
persberichten opstellen en onze website bijhouden. Op 
4 juni heeft de Eerste Kamer echter tegen het verbod op 
asbestdaken gestemd. De vervolgstappen zijn nog niet 
duidelijk maar de verwachting is dat er vernieuwde wet-
geving aangaande asbestdaken aanhangig zal worden ge-
maakt bij de Tweede Kamer. De tendens was namelijk dat 
gezondheidsrisico’s minder groot zijn dan gedacht. Maar 
het wel wenselijk is inwoners/ondernemers te bewegen 
tot saneren over te gaan. De vervolgstappen in dit proces 
worden herschreven in een vernieuwd Plan van Aanpak 
waarin het belangrijk is te vermelden dat de monitoring 
wordt doorgezet. 

Legionella bij waterzuivering
Mede naar aanleiding Kamervragen over legionellabesmet-
ting bij zuiveringsinstallaties, hebben wij in 2019 ver-
scherpte inzet gepleegd. Het ministerie heeft ten behoeve 
van de beantwoording van de Kamervragen de omgevings-

diensten (via Omgevingsdienst NL) verzocht om in korte 
tijd een eerste beeld te geven van de situatie in de rest 
van Nederland. Door het RIVM wordt onderzoek gedaan 
naar de verspreidingsrisico’s en mogelijke regelgeving ter 
beperking van deze risico’s. In ons werkgebied zijn zeven 
afvalwaterzuiveringsbedrijven gevestigd waarvoor wij het 
bevoegd gezag zijn. De dit jaar uitgevoerde inventarisatie 
van deze bedrijven is overlegd aan OmgevingsdienstNL. 
Hiermee is voldaan aan het verzoek en is het project afge-
rond. 

Vuurwerk
Eind augustus hebben wij brieven verstuurd naar 33 
verkooppunten. In deze brieven is gevraagd om de jaarlijks 
benodigde documenten aan ons toe te sturen. De docu-
menten dienen voor 30 oktober 2019 in ons bezit te zijn. 
Er zijn dit jaar twee verkooppunten welke hun activiteiten 
met betrekking tot het verkopen van vuurwerk hebben 
gestaakt. 

Inspecties 

Toelichting strafrechtelijke beschikkingen:
Waarvan in het tweede tertaal: Één SAM-verbaal voor het 
illegaal saneren van een asbestverdacht dak; drie bsbm’s 
voor het niet melden van een grootschalige gasflessenop-
slag, het lozen van vethoudend afvalwater op het schoon-
waterriool en het niet melden van een BUS-sanering; één 
boeterapport voor het verstrekken van alcohol aan een 
minderjarige. 
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Klachten 
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Advisering 

Warme overdracht bodemtaken 
Vanwege de overdracht van bodemtaken van de provincie 
naar de gemeente, in het kader van de nieuwe omgevings-
wet, dient te worden bepaald voor welke bodemlocaties 
de gemeente bevoegd gezag wordt en welke locaties 
vallen onder het Overgangsrecht. De provincie heeft op 
10 juli een verzoek gedaan aan alle omgevingsdiensten in 
Noord-Holland om een plan van aanpak op te stellen om 
hun bodeminformatiesysteem te screenen en daarbij te 
bepalen welke locaties onder het bevoegd gezag van ge-
meenten komen en anderzijds welke locaties die met het 
overgangsrecht onder het bevoegd gezag van de provincie 
blijven. In het eerste tertaal is het interne plan van aanpak 
afgemaakt en zijn wij gestart met het overgangsrecht 
concreet in kaart te brengen. Het bestuurlijk bodembe-

raad is voor elke portefeuillehouder milieu geannoteerd. 
Inmiddels is binnen onze dienst gestart met de screening 
van het bodeminformatiesysteem.

Lood bij speeltuinen
Begin 2019 is bij diverse speeltuinen onderzoek gedaan 
naar lood in de bodem bij speelplaatsen. Inmiddels zijn 
omwonenden geïnformeerd over de onderzoeken en de 
resultaten. De provincie heeft in juni een “Handelingska-
der provincie voor diffuus lood in de bodem” opgesteld en 
gepubliceerd. In het Handelingskader wordt onder andere 
aangegeven dat er, mede vanwege beperkte capaciteit en 
de middelen, geen extra onderzoek wordt uitgevoerd ter 
plaatse van de particuliere tuinen, ondanks het feit dat er 
mogelijk risico’s kunnen zijn. Conform de (toekomstige) 
Omgevingswet ligt de verantwoordelijkheid meer bij de 
bewoners/eigenaren. De provincie zal, in samenspraak met 
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de GGD en gemeente voor de bestaande situaties extra ge-
bruiksadviezen geven. Daarnaast wordt in het Handelings-
kader aangegeven dat er nog extra onderzoek (en zo nodig 
maatregelen) komt bij schooltuinen in aandachtsgebieden 
waarbij kinderen komen in de leeftijdsgroep 0-6 jaar. Dit 
onderzoek zal waarschijnlijk dit najaar worden opgestart.

Energietransitie 

Binnen de regio’s IJmond, Zaanstreek-Waterland en Zuid- 
Kennemerland zijn de eerste stappen gemaakt om tot een 
transitievisie warmte te komen. Daarnaast zijn alle betrok-
ken gemeenten aan de slag gegaan met de (deel)RES. 

Circulaire economie 
Op het gebied van het terug dringen van Reststromen/
Afval is er een projectvoorstel ingediend bij het Europees 
‘INTERREG’ project, genaamd PECS (Port Energy Carbon 
Saving). Samen met lead partner gemeente Den Haag. 
In dit project zal worden gewerkt aan het “Up cyclen van 
waste” specifiek op bedrijfsterreinen in de regio IJmond. 
Honoring zal plaatsvinden in Q vier. 
Deelname aan overleg in MRA (Metropool regio Amster-
dam) aan de projectgroep Circulair en in het bijzonder 
input verzorgt bij de Werkgroep Duurzame Cruisevaart, 
werkgroep Belemmeringen in wet en regelgeving en werk-
groep Circulair inkopen. 
Bij de werkgroep Belemmeringen in wet en regelgeving 
binnen MRA is het meldingsloket verder geoptimaliseerd 
en zijn de lopende belemmeringen in beeld gebracht. Met 
als doel belemmeringen weg te nemen.
In de werkgroep verduurzaming van de cruisevaart is de 
emissie van de cruiseschepen in kaart gebracht voor de 

MRA regio. Deze input zal worden opgenomen in een rap-
portage voor de MRA regio. Na verwachting zal dit rapport 
in Q vier beschikbaar komen.
Daarnaast zijn we bezig met de verdere uitrol van de road-
map Circulair Inkopen. We geven invulling aan de uitwer-
king van het getekende convenant als ODIJmond. 

Green Deal Zorg 
Kennisbijeenkomst georganiseerd voor alle deelnemende 
partijen en potentiële deelnemers op 29 mei in Haarlem, 
voorafgaand aan deze bijeenkomst ondertekening Green 
Deal Zorg door Zorggroep Reinalda. Uitreiking certifica-
ten gepland voor ViVa! Zorggroep (7 november). Diverse 
gesprekken gevoerd met zorginstellingen over verduurza-
ming, zowel op technisch als organisatorisch gebied. 

Tijdsbesteding projecten 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

31%
26%

25%

18%
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Regulering, toezicht en handhaving

Wat opvalt is, dat in de IJmond de klachten in het tweede 
tertaal bij twee van de vier gemeenten zijn afgenomen. 
Met name in de gemeente Velsen zijn het aantal klach-
ten afgenomen. Bij alle vier de gemeenten is het aspect 
geluid de meest voorkomende vorm van hinder die bij ons 
is gemeld. 

Advisering

Wegens de uitspraak van de Raad van State betreffende 
de PAS mag er na 29 mei 2019 geen stikstofdepositie 
plaatsvinden bij (bouw)projecten.

Programma’s en projecten

Visie Luchtkwaliteit
Gedurende de tweede helft van het jaar 2018 ondervond 
de IJmond en specifiek Wijk aan Zee aanzienlijk meer 
overlast van grafietregens en stof. Daarmee groeide het 
aantal vragen van inwoners en raadsleden over de effec-
ten van deze overlast op hun gezondheid. Wij zijn vanuit 
ons wettelijk adviseurschap betrokken bij dit dossier, maar 
ook omdat wij het Platform Milieu & Gezondheid facilite-
ren, waarin portefeuillehouders gezondheid en milieu van 
de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen 
en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Ook GGD Kennemer-
land is hierbij aangesloten. In de afgelopen vier maanden 

kwam het platform tweemaal bijeen. Daarnaast hebben 
wij een bijdrage geleverd aan de gezamenlijke reactie van 
gemeenten op de Roadmap die Tata Steel eerder presen-
teerde. Ook hebben wij diverse raadsvragen beantwoord 
over onder meer de opslag van oxykalkslib en Tata Steel & 
radioactiviteit. 

Het RIVM werkt momenteel aan een voorstel voor een 
vervolgonderzoek voor wat betreft grafiet en de gezond-
heidseffecten. Ook de IJmondgemeenten zijn aangesloten 
bij dit onderzoek.

Energietransitie
De energietransitie heeft binnen de IJmondgemeenten 
een belangrijke rol gekregen het afgelopen (half) jaar. 
Binnen Heemskerk zijn eigen medewerkers aangesteld 
om hier aan te gaan werken. Dit vertaalt zich in een eigen 
regiegroep voor de deel RES IJmond Zuid Kennemerland 
en een uitgebreider overleg over de voorbereiding van de 
transitie visie warmte voor de IJmond. Ook ten aanzien van 
de rol van de gemeenten in het warmtenet zal intensiever 
overleg plaats gaan vinden.

Mobiliteit
Door een pakket aan mobiliteitsmaatregelen moeten de 
doelen van het klimaatakkoord worden gerealiseerd. Via 
het programma IJmond Bereikbaar werken wij aan minder 
en schone(re) vervoersbewegingen en een goede doorstro-
ming van het verkeer. Maatregelen die zorgen voor een 
aanwijsbare vermindering van CO2-uitstoot. Fietsstimule-
ring blijft ook een belangrijk thema van IJmond Bereikbaar: 
werkgevers combineren vitaliteit en bereikbaarheid. In het 
tweede tertaal organiseerden wij, samen met de bedrijven, 
vier fietschallenges. Voor het laatste tertaal staan er nog 

rapportage T2 - 2019

Regio IJmond

IJmond is de regio rondom de monding van het 
Noordzeekanaal, de kunstmatige opvolger van het 
IJ. Tot de gemeenten in de regio IJmond rekenen we 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. 

De regio kenmerkt zich door de aanwezige zware 
industrie, havens, transport en visserij, dicht op 
woon- en recreatiegebieden. Een groot deel van de 
aanwezige natuur in de regio IJmond is daarnaast 
aangewezen als Natura2000-gebied. Dit levert een 
spanningsveld op waarvan de IJmondgemeenten in 
1999 besloten dat dit in gezamenlijkheid geadres-
seerd moest worden. Daarmee was Omgevingsdienst 
IJmond geboren. 

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
hebben in de loop van de jaren gezamenlijk beleid 
ontwikkeld op het gebied van onder meer lucht-
kwaliteit, bodembeheer en mobiliteit.

Regio IJmond | T2-2019 | 7
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vier klaar om uitgerold te worden. Het aantal bedrijven dat 
het samenrijden (app Toogethr) gebruikt, is uitgebreid. 
Daarnaast realiseert Buurauto met name op bedrijventer-
rein Kagerweg hubs om de IJmond bekend te maken met 
zakelijk autodelen. Middels de IJmond Bereikbaar mobili-
teitsscan wordt voor bedrijven op de Trompet in Heems-
kerk in kaart gebracht wat de kansrijke maatregelen zijn 
betreft slimme en duurzame mobiliteit. 

Warmtenet IJmond
In 2018 gaven woningbouwcorporaties aan de intentie te 
hebben om al hun vastgoed aan te sluiten op het warmte-
net. Daarmee ontstond voldoende basis voor een sluitende 
businesscase. Dit is echter alleen gebaseerd op woningen 
van de corporaties. Gemeenten binnen de IJmond hebben 
aangegeven dat ze niet alleen corporatiewoningen aan het 
warmtenet willen aansluiten maar dat ze ook particulieren 
de mogelijkheid willen bieden, gemeentelijk vastgoed aan-
gesloten willen hebben en willen in het licht van de Tran-
sitie Visie Warmte Gebiedsgericht gaan werken. Eerder is 
een concept trace opgesteld voor een primair net op basis 
van corporatiewoningen. Dit net wordt op dit moment met 
de verschillende gemeenten getoetst op de geplande pro-
jecten per gemeente om zo werk af te kunnen stemmen 
en daarmee naar een concretere versie van het primaire 
net toe te werken. Dit zou nog aangepast kunnen worden 
naar aanleiding van gebiedsgerichte aanpak. Voor 2019 
zijn de gemeenten zich verder aan het oriënteren op hun 
rol bij het warmtenet. Aangegeven is vanuit de gemeenten 
dat ze voorstander zijn van het warmtenet. 

RES IJmond/Zuid-Kennemerland
De rol van de Omgevingsdienst is verschoven naar een ad-
viserende rol. Gemeenten binnen de IJmond hebben eigen 
medewerkers ingezet binnen de regiegroep. De deel RES 
IJZK wordt getrokken door deze regiegroep. Wij zijn als 
Omgevingsdienst aangehaakt bij de RES als inhoudelijke 
en regionale adviseur.

GreenBiz IJmond
In het eerste tertaal is in de IJmond voor ruim 10MW zon 
PV vermogen aan SDE+ subsidie aangevraagd. In het 
tweede tertaal is hier op voortgeborduurd, met als resul-
taat dat de volledige 10,2MW aan subsidieaanvraag geho-
noreerd is. Dit betekent dat 24 bedrijven in totaal op 28 
bedrijfsdaken zon PV installaties kunnen gaan installeren. 
Om dit in praktijk mogelijk te maken is onder andere ge-
inventariseerd welke bedrijven nog behoefte hebben aan 
een dakconstructieonderzoek en zijn de eerste gesprekken 
gevoerd om individuele business cases te berekenen. Na 
de goed bezochte bijeenkomst 4 april m.b.t. de start van 
GreenBiz Energy is het platform verder uitgewerkt. Op dit 
platform is peer-to-peer verhandeling van energie lokaal 
mogelijk. Ondernemers worden op deze manier gestimu-
leerd om lokaal meer duurzame stroom te gaan opwekken 
en verhandelen. Daarnaast is inzicht verkregen in de kans-
rijke bedrijven in de IJmond voor een nieuwe SDE-ronde; 
deze worden in het derde tertaal benaderd. Verder is de 
energiepotentieelscan voor drie extra bedrijventerreinen 
in de IJmond uitgevoerd. Dit geeft een helder inzicht in de 
kansen die nog te benutten zijn op de bedrijventerreinen. 
Op basis van deze data kan effectief bepaald worden waar 
de grotere en kleinere energieverbruikers op een terrein 
zitten.

Regionaal energiebesparingsprogramma
Wij hebben voor de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland 
een provinciale subsidie aangevraagd voor het opstellen 
en uitvoeren van een samenhangend regionaal programma 
waarmee eigenaren-bewoners worden gestimuleerd om 
verduurzamingsmaatregelen te treffen. Wij zijn binnen dit 
project penvoerder, beheerder van het budget en onder-
houden de contacten met de gemeenten en uitvoerende 
partnerpartijen. Het project loopt t/m 2021 met cofinan-
ciering vanuit de provincie. 

Maatschappelijk vastgoed 
Kennismaking met Stichting Schooldakrevolutie voor 
zonnepanelen. Start gemaakt met een basisschool in 
Uitgeest (De Wissel), planning presentatie voor gemeente 
Velsen (27 november), combinatie met energiemonitoring 
(datalogger) is gemaakt.

TransitieVisie Warmte 
Eind 2018 is de verkenning transitievisie warmte opge-
leverd door DWA en in het eerste tertaal 2019 met de 
IJmondgemeenten besproken. Deze verkenningen zijn de 
opmaat naar een transitievisie warmte Beverwijk. Vanuit 
Beverwijk is aangeven dat er voor de TVW per gemeente 
wordt vastgesteld, maar dat het proces wel met de drie 
IJmondgemeenten wordt vormgegeven. Daartoe zal in 
oktober 2019 een aanbesteding plaatsvinden. IJmondge-
meenten hebben de ambitie om in het tweede tertaal van 
2020 een transitie Visie Warmte te hebben. Samen met de 
IJmondgemeenten hebben wij afgestemd hoe het proces 
van de transitievisie vorm moet krijgen. Daarin is participa-
tie voor de transitievisie Warmte besproken en zal ook het 
warmtenet een rol krijgen.
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Beverwijk
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en uitvoering
•  Toezicht Drank en Horecawet
•  Toezicht bij evenementen

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 

• Duurzaamheidsbeleid 
 Waaronder beleid met betrekking tot de energie-

transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie. 

Milieu

Regulering, toezicht en handhaving 

Dit tertaal is gestart met het invullen van blinde vlekken: 
bedrijven die bij ons niet bekend zijn of waarvan onduide-
lijk is welke activiteiten zij uitvoeren, zijn bezocht voor een 
inventariserende milieucontrole. Specifiek zijn ruim 50 
controles uitgevoerd rond de Parallelweg en de Wijker-
meerweg. Komende tijd worden de resultaten administra-
tief verwerkt. In de jaarrapportage over 2019 worden de 
resultaten uitgebreider toegelicht, ook in het kader van 
informatiegestuurd en risicogericht toezicht. 

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Toelichting vergunningen:
Tennet TSO B.V. is voornemens een nieuwe aanvraag in te 
dienen waarbij de transformatoren voor het transformator-
station ingebouwd zullen worden.
Tennet heeft in 2018 een omgevingsvergunning milieu 

aangevraagd voor het plaatsen van een transformator-
station aan de Zeestraat. Naar aanleiding van de ont-
werpvergunning zijn o.a. door omwonenden veel vragen 
gesteld omtrent geluid. Via een informatiebijeenkomst zijn 
partijen hierover met elkaar in gesprek gegaan. Tennet is 
nu voornemens aanvullende geluidmaatregelen te nemen. 
De huidige vergunningprocedure wordt doorgezet terwijl 
de aanvullende maatregelen worden nagerekend. 

 

Inspecties 

Toelichting strafrechtelijke beschikkingen:
1 boeterapport voor het verstrekken van alcohol aan een 
minderjarige. 

1
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3
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1
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1
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13 inspecties waarvan 4 horecagelegenheden

137 4

INSPECTIES
controle erkende

maatregelen

INSPECTIES
controle EED

PLAATSING
datalogger

oké
overtreding(en)
geconstateerd

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

49

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

7

27

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

0

3

3

1

2

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

49

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

7

27

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

0

3

3

1

2

Klachten 

totaal
ontvangen
klachten

>59

6
afval

22
geluid

(incl. 0 laag-
frequent geluid)

12
geur

1
stof

-
bodem

5
openbare

orde

1
licht

2
water

totaal
ontvangen
klachten

>796

38
afval

8
bodem

47
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

361
geluid

64
geluid

(enkel laag-
frequent geluid)

165
geur

9
licht

13
openbare

orde

62
stof

16
water

64
overig

1
asbest

1
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

8
overig

-
sloop

Evenementen 

Evenementen waar wij inzet hebben gepleegd zijn: Wes-
terhout Live, Feestweek, Samenloop voor Hoop, Young Art, 
Meifestival, 90 jarig bestaan Café Scheijwijck. Tijdens de 
feestweek hebben wij toezicht gehouden op de naleving 
van de vergunningvoorschriften. Met betrekking tot de 
geluidsnormen wordt gezocht naar een verbeterde balans 
tussen het evenement en de woningen in de directe omge-
ving. De bevindingen worden vastgelegd in een evaluatie-
rapport en besproken met de gemeente Beverwijk. Dit is 
tevens input voor de advisering komende jaren.

milieuadvies bij RO/bouw

hogere waarden besluit

19

3

10

95

308

2

41

12

14

5

95

Ruimtelijk 

Advies 

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding monitoringslocaties

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

15

1

10

95

308

2

41

12

14

5

95
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Bodemtrajecten:
Naast advisering voor diverse geplande civiele werkzaam-
heden, is ook veel inzet gepleegd voor woningbouwplan 
Binnenduin. Voorafgaand aan het bouwrijpmaken van een 
nieuwe woningbouwfase zijn in februari saneringswerk-
zaamheden uitgevoerd. Hierbij is een asbestweg, een ver-
ontreinigde spot van bestrijdingsmiddel en verontreinigd 
baggerslib gesaneerd. Tevens is in juli nog een spot met 
olie verontreinigde grond gesaneerd.
Monitoringslocaties:
Voor de locaties Breestraat 89-Meerplein en Aagtenpark 
zijn in het eerste tertaal grondwatermonitoringen uitge-
voerd. In het tweede tertaal heeft het bevoegd gezag inge-
stemd met de uitgevoerde monitoringen.
Gevelisolatieprojecten:
Lopend gevelisolatieproject Baanstraat/Alkmaarseweg. 
Bureau Sanering Verkeerslawaai heeft ingestemd met 
voorstellen gevelisolatie en heeft uivoeringssubsidie vast-
gesteld op € 123.600 incl. BTW. Aanbesteding en uitvoe-
ring start in derde tertaal. 

Drank en Horeca 

In opdracht van gemeente Beverwijk zijn in de eerste pe-
riode een aantal drank en horecacontroles uitgevoerd. De 
opdracht is inmiddels afgerond. 

Programma’s en projecten 

Energietransitie
De energietransitie heeft binnen de IJmondgemeenten 
een belangrijke rol gekregen het afgelopen (half) jaar. 
Binnen Beverwijk zijn eigen medewerkers aangesteld om 
hier aan te gaan werken. Dit vertaalt zich in een eigen re-
giegroep voor de deel RES IJmond en Zuid Kennemerland 
en een uitgebreider overleg over de voorbereiding van de 
transitie visie warmte voor de IJmond. Ook ten aanzien van 
de rol van de gemeenten in het warmtenet zal intensiever 
overleg plaats gaan vinden.

GreenBiz 
In het eerste tertaal is campagne gevoerd om bedrijven 
met een dakoppervlak van 2000m2 of groter een SDE+ 
subsidie te laten aanvragen. Het tweede tertaal is hierop 
voortgeborduurd, met als resultaat dat alle twaalf aan-
vragen in Beverwijk gehonoreerd zijn. Dit betekent dat er 
voor 3,2MW aan zon PV vermogen op bedrijfsdaken in Be-
verwijk neergelegd kan worden. Om dit in praktijk mogelijk 
te maken is onder andere geïnventariseerd welke bedrijven 
nog behoefte hebben aan een dakconstructie onderzoek 
en zijn de eerste gesprekken gevoerd om individuele busi-
ness cases te berekenen.

Duurzaamheidslening gemeente Beverwijk 
Sinds het eerste tertaal biedt de gemeente Beverwijk 
haar inwoners de mogelijkheid om de eigen woning te 
verduurzamen via de Duurzaamheidslening. Wij hebben 
deze lening voorbereid en de publiciteit rondom de lening 
verzorgd. Daarnaast toetsen wij de aanvragen aan de ver-
ordening en wijzen wij de lening voorwaardelijk toe. SVn 

toetst het financiële aspect van de aanvraag en verstrekt 
de lening als er geen belemmeringen zijn via een bouwde-
pot. Aan het eind van het tweede tertaal zijn 21 aanvragen 
ingediend, daarvan hebben 19 aanvragers een toewijzing 
ontvangen voor een totaal van € 89.270,-. Eén aanvraag 
was dubbel en één aanvraag is afgewezen. Inmiddels (peil-
datum 8 september) is er voor circa € 13.000,- door SVn 
aan maatregelen verstrekt uit het gemeentelijk budget.

Tijdsbesteding projecten 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

40%

32%

12%

16%

basiscontroles0

leeftijdsgrensinspecties12

geconstateerde overtredingen9

opgelegde processen-verbaal3
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Milieu

Regulering, toezicht en handhaving 

De geplande toezichtcontroles zijn voor dit jaar voor het 
grootste gedeelte uitgevoerd. Zie afgeronde inspecties. 

Duurzaamheid evenementen 
Dit onderdeel zal verder worden opgepakt, zodra het  
Milieubeleidsplan van Heemskerk is vastgesteld.

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Vergunningen:
Wij hebben op verzoek van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier voor haar locatie Communicatieweg 1 een 
gedoogbeschikking onder voorwaarden verleend om voor 
de duur van één jaar eenmalig baggerspecie op te slaan en 
rijpen.
Maatwerk:
Wij hebben op verzoek Klein Geluk ontbijt & lunch, geves-

tigd aan de Maerten van Heemskerckstraat 25A,  
maatwerk onder voorwaarden verleend om afvalwater 
zonder afwezigheid van een vetafscheider te lozen op het 
openbaar riool.

101

1124 5
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vooraankondiging
bestuurlijke lasten
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afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen
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vrijstellingen geluidhinder

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

14

1

1

10
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3

41

12
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5
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rapportage T2 - 2019

Heemskerk
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en uitvoering
• Toezicht bij evenementen
• Bouw en woningtoezicht
• Toezicht en handhaving Drank en Horecawet

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 

• Duurzaamheidsbeleid 
 Waaronder beleid met betrekking tot de energie-

transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie. 

• Toezicht op de Wabo
 Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht.

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

42

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

11

33

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

0

3

3

1

6

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

42

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

11

33

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

0

3

3

1

6
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15 inspecties waarvan 5 onderwijsinstellingen.

Evenementen 

Evenementen waar wij inzet hebben gepleegd zijn:  
Koningsdag- en nacht, Koningspop, Cultuurmarkt, Erik 
festival, Zomerpodium, Stoeppop, Ethiopië Live, Bites en 
Beats.

Ruimtelijk 

155 6

overtreding(en)
geconstateerd

INSPECTIES
controle erkende

maatregelen

INSPECTIES
controle EED

PLAATSING
datalogger

Klachten 
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1
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9
geluid
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5
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1
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1
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-
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-
water

totaal
ontvangen
klachten

>796
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8
bodem
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bouw
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gebruik)

361
geluid

64
geluid

(enkel laag-
frequent geluid)

165
geur

9
licht
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openbare

orde

62
stof

16
water

64
overig

-
asbest

1
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

7
overig

-
sloop

Advies 

Bodemtrajecten:
Voor de locatie Kerklaan is in maart een grondwatermoni-
toring uitgevoerd, in april gerapporteerd en ter instemming 
naar bevoegd gezag gestuurd. In mei heeft het bevoegd 
gezag ingestemd met de uitgevoerde monitoring.
Monitoringslocaties:
Lopend gevelisolatieproject Rijkstraatweg. Woningen zijn 

milieuadvies bij RO/bouw

hogere waarden besluit
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begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding monitoringslocaties

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

8

1
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308

1
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12

14

5

95

bouwkundig opgenomen. Voorstellen gevelmaatregelen 
liggen ter beoordeling bij Bureau Sanering Verkeerslawaai. 
Uitvoeringssubsidie voor aanleg stil wegdek vastgesteld 
op € 27.300 en ontvangen.

Drank en Horeca 

Het betrof hier in totaal 25 overtredingen voor de Drank- 
en Horeca wetgeving 

basiscontroles11

leeftijdsgrensinspecties10

geconstateerde overtredingen13

opgelegde processen-verbaal0
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Programma’s en projecten 

GreenBiz
De provincie Noord-Holland wil gemeenten en bedrijven 
stimuleren om de Noord-Hollandse werklocaties toe-
komstbestendig te maken. Gemeenten én ondernemingen 
kunnen subsidie aanvragen voor Ondersteuning toekomst-
bestendige werklocaties Noord-Holland. Met de verkregen 
OTW-subsidie is onder andere opdracht verleend aan 
Klimaatroute voor het uitvoeren van 100 Energiescans 
op De Houtwegen/De Waterwegen en De Trompet. 31 
Augustus zijn 60 scans verricht en hebben enkele bedrij-
ven maatregelen onder begeleiding van de scan ook al 
doorgevoerd (m.b.t. verlichting, isolatie en/of pv-panelen). 
Samen met de gemeente zijn diverse ondernemers bena-
derd en hebben één op één gesprekken plaatsgevonden 
om een kerngroep van ondernemers te vormen waarmee 
verduurzaming kan worden gestimuleerd en uitgewerkt. 
De eerste ideeën en mogelijkheden zijn geïnventariseerd 
en een eerste bijeenkomst met zowel een kerngroep op de 
Houtwegen/Waterwegen als op De Trompet is gepland in 
september. Op de Trompet is 15 mei, samen met IJmond 
Bereikbaar, een geslaagd ondernemersontbijt georgani-
seerd. Daarnaast hebben twee bedrijven PV-panelen geïn-
stalleerd naar aanleiding van een eerder GreenBiz initiatief 
m.b.t. pv-panelen waar zeven bedrijven offerte hebben 
aangevraagd. Met de overige bedrijven wordt contact on-
derhouden over mogelijkheden en/of is dit meegenomen in 
de uitgevoerde energiescan of komende SDE-ronde (najaar 
2019).Relevante bedrijven worden in het derde tertaal 
actief benaderd om SDE-subsidie aan te vragen. Hiertoe is 

middels een screening een overzicht opgesteld. 

Mobiliteitsscan bedrijventerrein 
Middels de IJmond Bereikbaar mobiliteitsscan wordt voor 
bedrijven op de Trompet in Heemskerk in kaart gebracht 
wat de kansrijke maatregelen zijn betreft slimme en duur-
zame mobiliteit. 

Tijdsbesteding projecten 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

19%

44%

15%

22%
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Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Vergunningen:
Wij hebben op verzoek van Stichting “De Huttenweek” 
voor de locatie Binnenkruierstraat onder voorwaarde een 
ontheffing verleend voor een vreugde vuur.
Maatwerk:
Wij hebben op verzoek van Lekker aan de Haven, gevestigd 
aan de Lagendijk 1e, gelijkwaardigheid onder voorwaarden 
verleend om afvalwater via een andere vetafscheider te 
lozen dan is voorgeschreven.
 

Inspecties 
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rapportage T2 - 2019

Uitgeest
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en uitvoering
•  Toezicht bij APV/evenementen
•  Toezicht op de Wabo
•  Toezicht en handhaving Drank en Horecawet

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 

• Duurzaamheidsbeleid 
 Waaronder beleid met betrekking tot de energie-

transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie. 

• Toezicht op de Wabo
 Waaronder brandveiligheid, RO en bouw- en woning-

toezicht. 
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Inspecties:
5, waarvan twee agrarische bedrijven 
Plaatsing dataloggers bij:
scholen en gemeentelijke gebouwen

Evenementen 

Evenementen waar wij inzet hebben gepleegd: Open  
Watersportdag, Cor Groeneweg, Kermisrun, Kermis 
Uitgeest, Huttenweek. Tijdens de feestweek is toezicht 
gehouden op de naleving van de vergunningvoorschriften. 
De bevindingen hebben wij vastgelegd in een evaluatie-
rapport en zullen deze bespreken met de gemeente 
Uitgeest. 

51 7
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Ruimtelijk 

Tevens advisering en bijwonen bijeenkomsten/vergaderin-
gen project stationsgebied.

Advies 
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begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding monitoringslocaties

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten
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Drank en Horeca 

Basiscontroles: 
Er is verzocht om het bedrijf, gelegen aan Middelweg 
180 te Uitgeest, te bezoeken voor een basiscontrole. Op 
jaarbasis voeren wij zes basiscontroles uit en zes leeftijds-
grenzeninspecties. Er is voorgesteld om één leeftijds-
grenzeninspectie minder uit te voeren in 2019.
Overtreding: 
Het betrof hier in totaal vijf overtredingen voor de Drank- 
en Horeca wetgeving. 

basiscontroles6

leeftijdsgrensinspecties0

geconstateerde overtredingen3

opgelegde processen-verbaal0
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Wabo / BWT 

Overtredingen worden niet geregistreerd. Ter plaatse 
wordt medegedeeld of het wel/niet akkoord is. Indien een 
gebrek niet verholpen wordt, zal een handhavingszaak 
gestart worden die wel geregistreerd worden.
Bouwstop: Beide bouwen zonder vergunning
Inspecties handhavingszaken: Onder andere het sluiten 
van een drugslab
Overige inspecties: Vragen BAG met betrekking tot huis-
nummeringen adressering
Illegale bewoning: Op het bedrijventerrein, van 1 woning 
zijn 3 appartementen gemaakt
Klachten: Overlast airco’s, vestiging bedrijf, overkapping 
van de buren, camperplaatsenjachthaven
Monumenten: Op schema, op jaarbasis doen we twintig 
monumentencontroles

Programma’s en projecten 

Greenbiz 
In het eerste tertaal hebben wij, vanuit GreenBiz IJmond, 
intensief campagne gevoerd om voor geïnteresseerde 
ondernemers (met een dakoppervlak groter dan 2.000m2) 
kosteloos en vrijblijvend SDE+ subsidie aan te vragen voor 
pv-panelen. GreenBiz IJmond heeft voor 24 bedrijven, 
waarvan vijf op bedrijventerrein Uitgeest, 28 subsidies 
aangevraagd, voor ruim 10 Megawatt aan zonne-opwek 
(ruim 100.000 m2 dakoppervlak). In het tweede tertaal  
zijn alle vijf de aanvragen gehonoreerd en is verdere uit-
werking van de businescase voorbereid. 
Daarnaast faciliteren wij met GreenBiz het onderzoek naar 
dakconstructie om te toetsen of dak geschikt is. In het 
eerste tertaal is bij tien bedrijven een Energiescan afgeno-
men waarin inzicht is verkregen in te nemen (verplichte) 
verduurzamingsmaatregelen. Op basis hiervan, en op basis 
van de positieve resultaten en monitoring van deze gege-
vens uit de Energiescans door Klimaatroute in Heemskerk, 
wordt voor een brede uitrol op bedrijventerrein Uitgeest 
(start in derde tertaal) ingezet op scans door Klimaat route. 
In juli 2019 hebben wij, onder andere voor deze scans, 
subsidie aangevraagd bij provincie Noord-Holland. Door 
vertraging in de besluitvorming volgt toekenning van de 
aanvraag in oktober.
De betrokken ondernemers hebben via nieuwsbrieven 
geïnformeerd over het project en de resultaten van de 
energiescans. Daarnaast voerden wij dit jaar meerdere 
gesprekken zijn indicatieve berekeningen gemaakt voor 
ondernemers die interesse hebben in pv-panelen. Ook 
hebben wij dit jaar contacten gelegd met ondernemers 
om het energieplatform verder uit te bouwen. Relevante 

bedrijven zullen wij in het derde tertaal actief benaderen 
om SDE-subsidie aan te vragen. 

Tijdsbesteding projecten 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw35%

16%

49%

opgelegde bouwstop2

RO/toezicht

onderverdeling naar melding/controle:

0

inspecties handhavingszaken8

overige inspecties (BAG, etc.)2

illegale bewoning2

klachten4

bouwkundige advisering74

constructieve toets akkoord12

constructieve toets niet akkoord7

monumenten controles12

afgeronde
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BWT
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Milieu

Regulering, toezicht en handhaving 

Op 26 juni namen wij deel aan een grootschalige controle 
van onbekende en/of verdachte locaties in het haven-
gebied van IJmuiden. In totaal werden ruim 100 locaties 
bezocht, op zoek naar criminaliteit en ondermijning. De 
meeste locaties waren in orde. Bij drie panden werden 
drugsgerelateerde zaken geconstateerd. Zo werd er 
een hennepdrogerij met ongeveer 2,5 kg henneptoppen 
aangetroffen. Daar werd ook stroom afgetapt. In een 
ander pand werd een professioneel ingerichte ruimte voor 
een hennepplantage aangetroffen. En bij de derde werd 
ongeveer een kilo aan henneptoppen gevonden. Tijdens 
de actie troffen wij een aantal bedrijven aan die nog niet 
bij ons bekend waren en wel een melding van de bedrijfs-
activiteiten hadden moeten indienen. Een aantal bedrijven 
krijgt op korte termijn een volledige milieucontrole. Verder 
constateerden wij diverse overtredingen; onjuiste opslag 
van gasflessen, onjuist afvalregistratie, spuiten van een 
auto op een plek die daar niet voor bestemd was. Ook trof-
fen wij bodembedreigende stoffen aan, die niet volgens 
de milieuwetgeving werden behandeld. Bedrijven waar wij 
een overtreding constateerden, of die nog geen melding 
hadden ingediend hebben wij na afloop aangeschreven. 
De actiedag is voorbereid in samenwerking met de politie, 
Douane, het Openbaar Ministerie en gemeente Velsen. 
Vanuit onze organisatie werkten er 13 personen mee aan 
de actie.
Op 21 juni 2019 is een soortgelijke actie gehouden bij 
Seaport Marina. Hier werkten medewerkers van Politie, 
Koninklijke Marechaussee, Douane en Omgevingsdienst 
IJmond aan mee. Bij een aantal bedrijven waren de 

gecontroleerde aspecten in orde. Bij een viertal bedrij-
ven constateerden wij overtredingen met betrekking tot 
de onjuiste opslag van gevaarlijke stoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen. 

Advisering 

Wij nemen deel aan diverse werkgroepen; Kustplaats 
IJmuiden. Omgevingstafel IJmuiden, Havenkwartier en 
Energiehaven.

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Vergunningen:
Op verzoek van Detailresult Logistiek voor de locatie Olie-
weg 6 hebben wij een revisievergunning onder voorwaar-
den verleend voor een distributiecentrum, tankstation en 
een slagerij.
Detailresult te Velsen-Noord is gesplitst in het Noordelijk- 
en Zuidelijk deel. Voor het Zuidelijk deel ligt de definitieve 
beschikking van de revisievergunning ter visie. Voor het 
Noordelijk deel wordt een melding Activiteitenbesluit 
ingediend.

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

maatwerk

vrijstellingen geluidhinder

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

52

3

1

59

308

11

41

12

14

5

95
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Velsen
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en uitvoering
•  Toezicht bij evenementen
•  Toezicht op de Havenverordening

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 

• Duurzaamheidsbeleid 
 Waaronder beleid met betrekking tot de energie-

transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie. 

• Toezicht op de Havenverordening 
 Waaronder toezicht op reparaties aan schepen en de 

daarmee gepaard gaande veiligheid en milieurisico’s, 
bunkeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen en 

afgifte van scheepsafvalstoffen. 
Namens de gemeente wordt ook 
geadviseerd over ontheffingen en 
over ligplaatstoewijzing. 
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Rigo verffabriek heeft een milieuneutrale melding inge-
diend voor het plaatsen en verplaatsen van een PGS 15 
opslag.

Inspecties 

Strafrechtelijke beschikkingen:
Drie bsbm’s voor het niet melden van een grootschalige 
gasflessenopslag, het lozen van vethoudend afvalwater op 
het schoonwaterriool en het niet melden van een BUS- 
sanering. 

1611 6

overtreding(en)
geconstateerd
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controle EED

PLAATSING
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Klachten 
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Evenementen 

Evenementen waar wij inzet hebben gepleegd zijn: De 
feestweken, De Valley evenementen, Villa Westend. In 
Spaarnwoude zijn in de maand juni vier weekenden achter 
elkaar festivals geweest. De festivals vonden allen plaats 
op de locatie ‘De Ven’. Vanuit de omgeving zijn meerdere 
klachten geweest omtrent geluidsoverlast, deze worden 
geregisteerd en onderzocht. 

Havens

Inspecties: 
Wij voeren controles uit in de haven naar aanleiding van 
meldingen van schepen en door toezichtsrondes in de 
haven. Over het algemeen worden de voorschriften uit 
de havenverordening nageleefd. Met name aan boord 
van offshore-gerelateerde schepen zoals bevoorradings-
schepen, baggervaartuigen, werkeilanden is het naleef- 
gedrag goed.
Overtredingen: 
Overtredingen waren grotendeels gerelateerd aan 
uitgevoerde werkzaamheden waarbij gevaar voor brand 
ontstaat. In alle gevallen zijn de overtredingen na controle 
direct ongedaan gemaakt.

Adviezen: 
Wij hebben geadviseerd over een actieve gassing van een 
schip waarvan er in het stuwhout insecten aangetroffen 
waren. Tevens hebben wij een aanvraag behandeld voor 
het afmeren van een zeeschip geladen met IMDG-klasse 1 
goederen. Met Zeehaven IJmuiden hebben wij gesprekken 
gevoerd over een bepaald schip dat meer geluid produ-
ceert dan gebruikelijk is. Wij hebben geadviseerd met 
betrekking tot de ligplaats van dit schip.
Havengerelateerde klachten: 
Wij hebben een aantal geluidsklachten ontvangen over 
zeeschepen. Het gaat hierbij om overlast van machine-
kamerventilatoren of hulpgeneratoren. Er zijn in de haven-
verordening geen geluidsnormen vastgesteld.  
Naar aanleiding van een klachten bezoeken wij het schip 
en bespreken wij welke maatregelen de klachten zouden 
kunnen verhelpen of in ieder geval de hinder kunnen 
beperken. Vaak kan dit niet omdat de hulpgenerator nood-
zakelijk is voor de energievoorziening aan boord.
Vernieuwen Havenverordening 2019: 
Er ligt een concept havenverordening 2019, deze wordt 
in het derde tertaal in het college en de raad ingebracht, 
zodat deze per 01.01.2020 in werking kan treden.
LNG bunkeren: 
Het LNG-bunkeren heeft nog niet plaatsgevonden. Aan 
de hand van de opgestelde risico-analyse en toolkit 
wordt onderzocht waar het LNG-bunkeren (schip-schip) 
onder welke omstandigheden, veilig kan plaatsvinden. 
De IJmond haven en Velserkade (Zijkanaal A) worden als 
meest kansrijk geacht.

Ruimtelijk 

Gevelisolatieprojecten:
Drie lopende gevelisolatieprojecten. Woningen in kader  
twee projecten B-lijstwoningen in Driehuis, Santpoort- 
Noord en Velserbroek zijn bouwkundig opgenomen. Voor-
stellen gevelmaatregelen zijn ter beoordeling ingediend bij 
Bureau Sanering Verkeerslawaai. 

Advies 

Monitoringslocaties:

Voor locatie Zeeweg 263 en omgeving en de locatie 
Rivierenbuurt is in het eerste kwartaal een grondwater-
monitoring uitgevoerd. In juli zijn na instemming van het 
college de nazorgverplichtingen van de Zeeweg 263 en 

milieuadvies bij RO/bouw

hogere waarden besluit

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten
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toezichtinspecties40

geconstateerde overtredingen10

behandelde ontheffingen en meldingen43

adviezen ligplaatstoewijzing3

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding monitoringslocaties

advies MER
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omgeving en de locatie Rivierenbuurt middels een afkoop-
constructie overgedragen aan Bodemzorg. Hierna zijn de 
betreffende saneringsbeschikkingen van de gemeente 
overgedragen aan Bodemzorg waarmee onder andere de 
verplichtingen tot grondwatermonitoring in het vervolg 
worden opgepakt door Bodemzorg.

Programma’s en projecten 

GreenBiz
Op bedrijventerreinen Broekerwerf en Havengebied 
IJmuiden hebben wij diverse Energie Potentieel Scan(EPS) 
uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn beschikbaar en 
hebben wij gedeeld met ondernemers. Ze zijn ook beschik-
baar via de website van GreenBiz IJmond.
In het eerste tertaal hebben wij veel contact gehad met 
ondernemers om ze te informeren over de mogelijkheden 
om zonnepanelen te plaatsen met de SDE+ subsidie. Voor 
geïnteresseerde ondernemers (met een dakoppervlak 
groter dan 2.000m2) hebben wij kosteloos en vrijblijvend 
SDE+ subsidie gevraagd. GreenBiz IJmond heeft voor 24 
bedrijven, waarvan elf op bedrijventerreinen in Velsen,  
28 subsidies aangevraagd, voor ruim 10 Megawatt aan 
zonne-opwek (ruim 100.000 m2 dakoppervlak).
Wij hielpen elf bedrijven in de gemeente Velsen met hun 
offerteaanvraag voor zonnepanelen. Inmiddels zijn er  
negen aanvragen toegekend en nog twee in afwachting 
van goedkeuring. Het gaat in totaal om 2,1 MW aan zonne- 
opwek. 
Daarnaast faciliteren wij met GreenBiz IJmond het onder-
zoek naar de constructie van de daken om te toetsen of 
het dak geschikt is. 
Op het terrein Broekerwerf faciliteerden wij de kerngroep 
op het gebied van het stimuleren van verduurzamings- 
maatregelen. Het blijkt dat door het ontbreken van 
gebiedsbrede incentives op gebied van verduurzaming het 
lastig is voor de kerngroep om ondernemers iets te bieden. 
Verdere uitbouw van het LEM platform van GreenBiz kan 
hierbij helpen. Het vergt alleen meer inzet. Overigens 
zijn er wel een aantal koplopers op het terrein die voorop 

lopen met verduurzamingsmaatregelen. Deze worden ook 
betrokken in het verduurzamingsproces vanuit GreenBiz 
IJmond. 
Wat betreft het terrein Havengebied IJmuiden zijn de con-
tacten verder geïntensifieerd met name via de BIZ op het 
terrein. Ook hier zullen wij ondernemers actief benaderen 
om zonnepanelen op daken te installeren. 
Het lokale energie platform Greenbiz Energy loopt. Op dit 
platform is peer-to-peer verhandeling van energie lokaal 
mogelijk. Ondernemers worden op deze manier gestimu-
leerd om lokaal meer duurzame stroom te gaan opwekken 
en verhandelen.

Tijdsbesteding projecten 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

38%

19%

26%

17%
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Programma’s en projecten 

Regionaal energiebesparingsprogramma
Voor de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland hebben wij 
een provinciale subsidie aangevraagd voor het opstellen 
en uitvoeren van een samenhangend regionaal program-
ma waarmee eigenaren-bewoners worden gestimuleerd 
om verduurzamingsmaatregelen te treffen. De rol van de 
omgevingsdienst is penvoerder, beheerder van het budget 
en de contacten met de gemeentes plus de uitvoerende 
partnerpartijen. Het project loopt t/m 2021 met cofinan-
ciering vanuit de provincie. 

Energietransitie
Binnen de Energietransitie is onze rol gedurende het jaar 
veranderd van trekker naar adviseur. Wij zijn aangehaakt 
bij de RES, maar nu als inhoudelijke en regionale adviseur.

Advisering 

Wegens de uitspraak van de Raad van State betreffende 
de PAS mag er na 29 mei 2019 geen stikstofdepositie 
plaatsvinden bij (bouw)projecten.

rapportage T2 - 2019

Regio  
Zuid-Kennemerland

De regio Zuid-Kennemerland is een zeer diverse 
regio, zowel qua gebied als bedrijvigheid. Tot de 
gemeenten in de regio rekenen we Bloemendaal, 
Haarlem, Heemstede en Zandvoort. 

De binnenstad van Haarlem, de strandpaviljoens, het 
circuit en het duin- en bosgebied zorgen gedurende 
het jaar voor een grote toevloed aan bezoekers en 
recreanten van binnen en buiten de regio. De wens 
om hieraan ruimte te bieden en tegelijk het groene 
(woon)karakter van de gemeenten te waarborgen 
maakt dat sprake is van een eigen dynamiek.  
Bedrijven met een bovengemiddeld risico bevinden 
zich met name op de industrieterreinen in Haarlem. 

Op het gebied van verduurzaming weten de  
gemeenten in de regio elkaar goed te vinden met 
de uitvoering van gezamenlijke programma’s ten 
aanzien van onder meer de gebouwde omgeving en 
energietransitie.
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Milieu

Regulering, toezicht en handhaving 

Strandpaviljoens
Voor strandpaviljoenexploitanten zijn maatwerkvoorschrif-
ten opgelegd voor geluid ter bescherming van strand-
gangers en het duingebied, de campings en de Poort van 
Bloemendaal. Strandpaviljoenexploitanten kunnen een 
melding incidentele festiviteit (hierna: MIF) indienen bij de 
gemeente Bloemendaal waarbij de geluidsgrenswaarden 
tijdelijk niet van toepassing zijn, vaak in combinatie met 
een evenementvergunning. Wel geldt tijdens een MIF een 
ruimere geluidsnorm. Wij hebben gedurende het strand-
seizoen tijdens evenementen (o.a. Hardclassics, Hardcore 
at Sea en Luminosity) in samenspraak met de gemeente 
beoordeeld of de geluidsnormen tijdens een evenement 
werden nageleefd. Ook verrichtten wij controles buiten 
evenementen om, met name bij Woodstock, of werd vol-
daan aan de geluidsnormen uit de maatwerkvoorschriften. 
Wij hebben de controles afgestemd met de gemeente.

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Toelichting
Naar aanleiding van een melding ‘Besluit lozen buiten 
inrichting’ voor de aanleg van een bodemenergie systeem 
is er discussie ontstaan. De locatie lag op de grens van 
het aardkundig monument en er was geen ruimte voor 
overleg om hier toch een paar boringen toe te staan voor 
de aanleg van het systeem. Omdat wij dit, mede gezien 
de huidige opgave met de energietransitie, niet wen-
selijk vonden, zijn wij in gesprek gegaan met Provincie 
Noord-Holland. Na een aantal zeer vruchtbare overleggen 
worden de grenzen van het aardkundig monument aange-
past en komt er meer ruimte voor ontwikkelingen vanuit 
de energietransitie.

Inspecties 
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Bloemendaal
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en uitvoering
•  Toezicht bij evenementen (op verzoek)
•  Toezicht en handhaving Drank en Horecawet

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 

• Duurzaamheidsbeleid 
 Waaronder beleid met betrekking tot de energie-

transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie. 
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Klachten 

totaal
ontvangen
klachten

>33

3
afval

14
geluid

(incl. 0 laag-
frequent geluid)

8
geur

1
stof

2
bodem

3
openbare

orde

-
licht

2
water

totaal
ontvangen
klachten

>796

38
afval

8
bodem

47
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

361
geluid

64
geluid

(enkel laag-
frequent geluid)

165
geur

9
licht

13
openbare

orde

62
stof

16
water

64
overig

-
asbest

-
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

-
overig

-
sloop

Evenementen 

Wij hebben diverse controles uitgevoerd tijdens strand-
evenementen. 

Ruimtelijk 

Bijdrage aan de maand van de Omgevingswet: presentatie 
integraal werken.

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)
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Advies 
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Programma’s en projecten 

Nota Duurzaamheid 
De nota duurzaamheid is afgerond en goedgekeurd. 

Tijdsbesteding projecten 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

43%57%
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Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Toelichting
Merck, Sharp en Dohme (MSD) heeft een aanvraag inge-
diend voor de bouw van een nieuwe coldstore. In verband 
met een aantal aanpassingen in de bouw van de coldstore 
wordt de aanvraag door MSD aangepast waarna de ont-
werpbeschikking kan worden opgesteld. Afhankelijk van 
interne ontwikkelingen binnen MSD worden er later dit 
jaar ook nog aanvragen voor milieuneutrale veranderingen 
verwacht.

Het Spaarne Gasthuis heeft een aanvraag voor een veran-
deringsvergunning ingediend voor de herindeling van het 
pathologisch laboratorium. De aanvraag heeft betrekking 
op de opslag van gevaarlijke stoffen op het laboratorium. 
 

 

Inspecties 

191

1124 5

milieu - totaal
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metaalbewerkings-
en constructie-

bedrijven

koel- en vries-
huizen

1

LPG-tankstations

1

tankstations
zonder LPG

3

15

1
opgelegde

bestuurlijke lasten
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rapportage T2 - 2019

Haarlem
Takenpakket
•  Basistakenpakket, exclusief de bodemtaken  

(enkel handhaving op verzoek)
•  Bedrijfsgebonden milieutakenpakket, exclusief 

milieuadvisering en beleidsvoorbereiding en  
uitvoering

•  Toezicht bij evenementen
•  Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven

Toelichting
• Basis en bedrijfsgebonden milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (asbest, metaal, bruin- en 
witgoed). 

• Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven
 Het signaaltoezicht op het gebied van brandveilig -

heid vindt plaats in afstemming met de VRK.
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afgeronde inspecties (asbest)sloop
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afgeronde Bbk-inspecties
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Evenementen 

Voor de gemeente Haarlem hebben wij controles uitge-
voerd bij evenementen zoals Haarlem Jazz, Bevrijdingspop 
en het Veerplas Festival. Bij deze evenementen controleer-
den wij op de geluidsvoorschriften uit de vergunningen.

Ruimtelijk 

1516 6
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Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Toelichting
AW Mense Groen BV besloot haar vergunning aan te 
passen en het nabijgelegen tankstation niet meer in de 
vergunning op te nemen. Hierdoor lopen daar nu twee 
procedures: Aanpassen vergunning AW Mense Groen BV 
en oprichtingsvergunning voor het tankstation.

 

Inspecties 
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rapportage T2 - 2019

Heemstede
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en uitvoering
•  Toezicht en handhaving Drank en Horecawet
•  Toezicht en handhaving Digitaal Opkopersregister

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 

• Duurzaamheidsbeleid 
 Waaronder beleid met betrekking tot de energie-

transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie. 

• Toezicht en handhaving Digitaal Opkopersregister
 Met toezicht op het DOR wordt heling van (tweede-

hands) goederen tegengegaan.
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Evenementen 

In de gemeente Heemstede hebben wij op verzoek van de 
gemeente een controle verricht bij het evenement Eats & 
Beats.

Ruimtelijk 

Bijdrage aan de maand vd Omgevingswet: presentatie 
integraal werken.
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Advies 

Twee lopende gevelsaneringsprojecten resterende A-lijst-
woningen en B-lijst woningen aan de Leidsevaartweg. De 
A-lijstwoningen zijn bouwkundig opgenomen. De voorge-
stelde gevelmaatregelen zijn ter beoordeling ingediend bij 
Bureau Sanering Verkeerslawaai. 

milieuadvies bij RO/bouw

hogere waarden besluit

4

3
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begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten
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Drank en Horeca 

basiscontroles 10

leeftijdsgrensinspecties6

geconstateerde overtredingen5

opgelegde processen-verbaal0
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Digitaal Opkopersregister
 

Inspecties
Bedrijfsbezoeken staan gepland voor derde kwartaal.
Digitale inspecties
De naleving van het Digitaal Opkopersregister is afwisse-
lend bij de gebruikers. Een aantal bedrijven is zoekende 
naar een automatische koppeling tussen het kassa-
systeem en het Digitaal Opkopersregister. 
Overtredingen
De bedrijven die een brief dwangsom hebben ontvan-
gen, hebben gedeeltelijk de overtreding beëindigd. Er is 
gemeld, maar vermoedelijk wordt niet alles gemeld. In het 
derde kwartaal worden de bedrijven opnieuw bezocht.

Programma’s en projecten 

Nota Duurzaamheid
In september wordt het procesplan ingediend om tot een 
Nota Duurzaamheid te komen. Naar verwachting is de 
conceptnota medio december gereed en wordt deze begin 
2020 aangeboden aan de gemeente. 

Overige projecten
•  Verduurzaming sportverenigingen moet nog plaats-

vinden; 
•  De GreenBiz aanpak zal worden geintroduceerd; 
•  Contact verloopt via stichting huizenaanpak, dit project 

loopt; 
•  Status ‘Lerend netwerk woningbouwvereningen’ is in de 

opbouwfase. 

Tijdsbesteding projecten 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

21%

79%

inspecties0

digitale inspecties8

geconstateerde overtredingen3
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Milieu

Regulering, toezicht en handhaving 

Circuitpark Zandvoort
Begin 2019 heeft het gemeentebestuur van Zandvoort op-
dracht gegeven aan Omgevingsdienst IJmond om nauwge-
zette metingen uit te voeren. Doel van deze geluidmetin-
gen is om de werking van het permanente meetpunt van 
het circuit te toetsen tijdens de reguliere bedrijfsvoering, 
te toetsten of het circuit voldoet aan de vergunningsvoor-
schriften en de geluidsuitstraling van het circuit te beoor-
delen. Ook is de overdrachtverzwakking van meetpunt 1 
(permanente meetpunt) naar meetpunt 3 onderzocht. Het 
merendeel van de klachten komt binnen naar aanleiding 
van UBO-dagen. UBO-dagen zijn de twaalf racedagen 
per jaar waarbij de geluidnormen hoger liggen dan bij de 
gewone racedagen. Tijdens twee van deze twaalf UBO- 
dagen, specifiek de Jumbo Racedagen op 17 en 18 mei 
2019, hebben wij gedurende de dagperiode geluidsmetin-
gen op en rond het circuit laten verrichten. De meetgege-
vens zijn verwerkt in het rapport ‘Geluidsmetingen Circuit 
Zandvoort, 17 en 18 mei 2019’. Het rapport is aangeboden 
aan de gemeente. Het onderzoek, uitgevoerd door M+P, 
in opdracht van de gemeente Zandvoort, zal later dit jaar 
– afhankelijk van onder meer meteocondities – vervolg 
krijgen tijdens een reguliere dag wanneer op het circuit 
races plaatsvinden. Met de resultaten van alle meetdagen 
samen kunnen wij de conclusies afronden. 

Toeristische verhuur
Er zijn 286 meldingen gedaan van toeristische verhuur 
sinds de meldplicht op 1 april, dit is ter inzage voor toe-

zicht en het GBKZ in verband met toeristenbelasting.  
Per 1 juli is toezicht gestart waarbij er een risicoscan 
is gemaakt in het gebied en hiervan 29 adressen zijn 
opgespoord waarbij er met hoge zekerheid gezegd kan 
worden dat er een overtreding gaande is. Bij 6 adressen is 
een daadwerkelijk overtreding geconstateerd van tweede-
woning-bezit voor toeristische verhuur en wordt er hand-
havend opgetreden. Het traject is lopend en zal verder 
worden uitgerold zoals in het Plan van Aanpak beschreven.

 

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Milieuvergunningen
Wij hebben in het kader van milieuvergunningen deel-
genomen aan diverse overleggen, geïnitieerd door de 
gemeente, waaronder het overleg vergunningen en het 
overleg communicatie breed. Vanuit de werkgroep vergun-
ningen hebben wij een bijdrage geleverd aan de notitie 
met informatie over waar welke aanvraag ingediend moet 
worden en welke indieningsvereisten daarbij gelden. Dit 
document is aangeboden aan circuitpark Zandvoort

 

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

maatwerk
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rapportage T2 - 2019

Zandvoort
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en uitvoering
•  Volledige Wabotakenpakket

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 

• Duurzaamheidsbeleid 
 Waaronder beleid met betrekking tot de energie-

transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie. 

• Volledige Wabotakenpakket
 Waaronder vergunningverlening bouwen en ver-

bouwen, RO- en bouw- en woningtoezicht en het 
secretariaat van de welstandscommissie.
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Inspecties 
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Evenementen 

In de gemeente Zandvoort hebben wij op verzoek van de 
gemeente Zandvoort bij een tweetal evenementen contro-
les verricht op de geluidsproductie. 

Ruimtelijk 
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287 van de 302 geluidsklachten betreffen het circuit.
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Advies 

Monitoringslocaties
Voor locatie Grote Krocht 21 en omgeving zijn in februari 
aanvullende peilbuizen geplaatst en is een aanvullende 
grondwatermonitoring uitgevoerd. In juli is het Nader- en 
saneringsonderzoek en het Saneringsplan afgerond en ter 
instemming bij het bevoegd gezag ingediend. Na overleg 
met de gemeente is aan Bodemzorg verzocht om een voor-
stel te maken om de nazorgverplichtingen van deze onder-
havige locatie af te kopen waarmee de verplichtingen tot 
grondwatermonitoring in het vervolg worden opgepakt 
kunnen worden door Bodemzorg.
Gevelisolatieprojecten
Gevelsaneringsproject woningen Zandvoortselaan. Bureau 
Sanering Verkeerslawaai heeft een voorschotsubsidie 
beschikbaar gesteld van € 53.000,- voor verdere voorbe-
reiding, begeleiding en toezicht van het project.

Drank en Horeca 

Wabo/BWT 

Inspecties BWT
339 vergunninggebonden toezicht en 130 bezoeken 
strandpaviljoens.

Programma’s en projecten 

Duurzaamheid
Nota duurzaamheid is op basis van de startnotitie verder 
vormgegeven, inclusief het uitvoeringsprogramma 2020. 
Dit wordt nu gestroomlijnd en medio september ter vast-
stelling aangeboden. 

Tijdsbesteding projecten 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

63%

37%

basiscontroles (strandpaviljoens)34

geconstateerde overtredingen8
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a. reguliere procedure134

b. uitgebreide procedure3

c. splitsingsvergunning2

d. tijdelijke gebruiksvergunning6

e. principeverzoeken9

f. huisnummerbesluiten8
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Advisering 

Wegens de uitspraak van de Raad van State betreffende 
de PAS mag er na 29 mei 2019 geen stikstofdepositie 
plaatsvinden bij (bouw)projecten.

rapportage T2 - 2019

Regio Zaanstreek-  
Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de 
gemeenten Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, 
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en  
Wormerland. Omgevingsdienst IJmond werkt voor  
al deze gemeenten, behalve gemeente Zaanstad. 

Het gebied kenmerkt zich door het uitgestrekte 
(veen)weidegebied. Purmerend en Zaanstad vormen 
daarin de uitzondering vanwege het meer stedelijk 
karakter van de gemeente. De flora- en fauna in de 
regio zijn veelal beschermd in het kader van de  
Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en Fauna-
wet. Regionale thema’s die spelen zijn stikstof-
depositie vanwege agrarische bedrijvigheid, asbest  - 
daken, bodemverontreiniging door lood, bodemda-
ling, bereikbaarheid (mobiliteit) en energietransitie. 

Binnen de energietransitie wordt in toenemen-
de mate regionaal samengewerkt met Zaanstad. 
Omgevingsdienst IJmond fungeert hierbij als 
beleidsadviseur voor portefeuillehouders duurzaam-
heid gemeenten Oostzaan, Landsmeer, Wormer-
land en Waterland in relatie tot MRA deelregio 
Zaanstreek-Waterland
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Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Milieuvergunningen
Op verzoek van de gemeente hebben wij geadviseerd bij 
een besluit op de aanmeldnotitie voor firma Van der Mark 
aan de Hobrederweg 40 in Middenbeemster voor een 
wijziging van de veestapel.

Naar aanleiding van de in april gehouden hoorzitting over 
het al dan niet binnen de bebouwde kom liggen van de 
woningen aan de Oosthuizerweg in Noordbeemster, dit 
in verband met een geplande staluitbreiding op het adres 
Middenweg 47, is de hoorcommissie tot de conclusie ge-
komen dat de woningen buiten de bebouwde kom liggen. 
Deze conclusie heeft tot gevolg dat bewoners van de 
Oosthuizerweg er voor gekozen hebben om de bebouwde 
kom vraag voor te leggen aan de rechtbank. Voor de recht-
bankzitting is nog geen datum vastgelegd.  

 

Inspecties 

128

2643 12

milieu - totaal

afgerond

overtreding(en)
geconstateerd

akkerbouwveehouderij overig

oké

45 19

metaalbewerkings-
en constructie-

bedrijven

koel- en vries-
huizen

3

opslag en groothandel

-

2

-
opgelegde

bestuurlijke lasten

vooraankondiging
bestuurlijke lasten

strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

maatwerk

vrijstellingen geluidhinder

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

12

1

10

0

308

4

41

12

14

5

95
ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

38

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

14

14

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

8

1

0

0

13

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

38

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

14

14

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

8

1

0

0

13

rapportage T2 - 2019

Beemster
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, exclusief beleids

voorbereiding en uitvoering

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken.
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Ruimtelijk 

Advies 

Klachten 

totaal
ontvangen
klachten

>6

-
afval

2
geluid

(incl. 0 laag-
frequent geluid)

2
geur

-
stof

1
bodem

1
openbare

orde

-
licht

-
water

totaal
ontvangen
klachten

>796

38
afval

8
bodem

47
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

361
geluid

64
geluid

(enkel laag-
frequent geluid)

165
geur

9
licht

13
openbare

orde

62
stof

16
water

64
overig

-
asbest

-
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

-
overig

-
sloop

milieuadvies bij RO/bouw

hogere waarden besluit

1

3

10

95

308

2

41

12

14

5

95

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding monitoringslocaties

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

1

1

10

95

308

2

41

12

14

5

95
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Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Milieuvergunningen
Op verzoek van Tamoil aan Klein Wetserbuiten 9 hebben 
wij een vergunning onder voorwaarden verleend voor het 
opslaan van gasflessen bij het tankstation. 

Farden Packaging is in gesprek met de gemeente over 
het parkeren en brandveiligheid. Zodra duidelijk is of hier 
positief op wordt beslist, zal voor de eventuele realisatie 
van nieuwe brandkluizen een aanvraag bouwen worden 
ingediend in combinatie met een aanvraag milieuneutrale 
verandering. Daarna wordt de aanvraag voor een revisie-
vergunning in gang gezet. De vooroverleggen gaan op 
korte termijn plaatsvinden.

 

Inspecties 

42

55 7

milieu - totaal

afgerond

overtreding(en)
geconstateerd

metaalbewerkings-
en constructie-

bedrijven

koel- en vries-
huizen

levensmiddelen
industrie

oké

1

drank en
horeca

78

overig

-

4

-
opgelegde

bestuurlijke lasten

vooraankondiging
bestuurlijke lasten

strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

maatwerk

vrijstellingen geluidhinder

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

6

1

10

95

308

2

41

12

14

5

95

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

40

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

26

13

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

32

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

40

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

26

13

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

32

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

40

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

26

13

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

32

rapportage T2 - 2019

Edam-Volendam
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Op verzoek overige milieutaken en beleids

voorbereiding en uitvoering

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed). 
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Evenementen 

In de gemeente Edam-Volendam hebben wij gecontroleerd 
bij het evenement ‘Kermis Edam’.

Klachten 

totaal
ontvangen
klachten

>11 1
geluid

(incl. 0 laag-
frequent geluid)

36
geur

10
overig

totaal
ontvangen
klachten

>796

38
afval

8
bodem

47
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

361
geluid

64
geluid

(enkel laag-
frequent geluid)

165
geur

9
licht

13
openbare

orde

62
stof

16
water

64
overig

1
stof

1
asbest
(sloop)
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Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Wij hebben een melding afgehandeld van Zuyd aan 
Zuideinde 1 voor het bereiden van voedingsmiddelen. 
 

Inspecties 

36

55 7

milieu - totaal

afgerond

overtreding(en)
geconstateerd

metaalbewerkings-
en constructie-

bedrijven

koel- en vries-
huizen

levensmiddelen
industrie

oké

1

drank en
horeca

78

overig

1

4

-
opgelegde

bestuurlijke lasten

vooraankondiging
bestuurlijke lasten

strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

maatwerk

vrijstellingen geluidhinder

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

4

1

10

95

308

1

41

12

14

5

95

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

27

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

6

9

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

1
begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

1

1

10

95

308

1

41

12

14

5

95

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

27

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

6

9

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

1

rapportage T2 - 2019

Landsmeer
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en uitvoering
•  Toezicht en handhaving Drank en Horecawet
•  Toezicht en handhaving Brandveiligheid

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 

• Duurzaamheidsbeleid 
 Waaronder beleid met betrekking tot de energie-

transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie. 
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Evenementen 

In de gemeente Landsmeer hebben wij gecontroleerd bij 
de evenementen WTTF 19, Koningsdag, Lammetjesdag en 
SC Purmereland. 

Advies 

Lopend gevelsaneringsproject saneringswoningen langs 
Noordeinde en Zuideinde.

Klachten 

totaal
ontvangen
klachten

>7

1
afval

1
geluid

(incl. 0 laag-
frequent geluid)

3
geur

-
stof

-
bodem

1
openbare

orde

-
licht

-
water

totaal
ontvangen
klachten

>796

38
afval

8
bodem

47
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

361
geluid

64
geluid

(enkel laag-
frequent geluid)

165
geur

9
licht

13
openbare

orde

62
stof

16
water

64
overig

-
asbest

-
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

1
overig

-
sloop

Drank en Horeca 

Programma’s en projecten 

Tijdsbesteding projecten 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

24%

76%

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

2

1

10

95

308

1

41

12

14

5

95

basiscontroles-

leeftijdsgrensinspecties4

geconstateerde overtredingen-

opgelegde processen-verbaal-
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Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Wij hebben een melding Activiteitenbesluit afgehandeld 
van Pannekoek de Appel aan Zuiderlaaik 1 voor het oprich-
ten van een pannenkoekenrestaurant.

Inspecties 

Wij

Plaatsing datalogger bij verzorgingshuis Lishof.

39

55 7

milieu - totaal

afgerond

overtreding(en)
geconstateerd

metaalbewerkings-
en constructie-

bedrijven

koel- en vries-
huizen

levensmiddelen
industrie

oké

1

drank en
horeca

78

overig

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

maatwerk

vrijstellingen geluidhinder

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

11

1

10

95

308

3

41

12

14

5

95

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

13

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

9

9

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

1

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

13

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

9

9

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

1

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

13

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

9

9

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

1

rapportage T2 - 2019

Oostzaan
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en uitvoering
•  Toezicht Drank en Horecawet
•  Toezicht en handhaving Wabo/BWT

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 

• Duurzaamheidsbeleid 
 Waaronder beleid met betrekking tot de energie-

transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie. 

• Toezicht en handhaving Wabo/BWT
 Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht. 

00 1

INSPECTIES
controle erkende

maatregelen

INSPECTIES
controle EED

PLAATSING
datalogger
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Evenementen 

In de gemeente Oostzaan hebben wij gecontroleerd bij het 
evenement ‘Lente Kabinet’. 

Ruimtelijk 

Advies 

Klachten 

totaal
ontvangen
klachten

>17

-
afval

7
geluid

(incl. 0 laag-
frequent geluid)

4
geur

1
stof

-
bodem

2
openbare

orde

-
licht

-
water

totaal
ontvangen
klachten

>796

38
afval

8
bodem

47
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

361
geluid

64
geluid

(enkel laag-
frequent geluid)

165
geur

9
licht

13
openbare

orde

62
stof

16
water

64
overig

-
asbest

1
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

2
overig

-
sloop

WABO/BWT 

Overtredingen: Worden niet geregistreerd. Ter plaatse 
wordt medegedeeld of iets wel/niet akkoord is. Indien een 
gebrek niet verholpen wordt, zal een handhavingszaak 

opgelegde bouwstop2

RO/toezicht25

overtredingen-

inspecties handhavingszaken27

overige inspecties (BAG, etc.)24

illegale bewoning0

klachten-

bouwkundige advisering0

constructieve toets akkoord6

constructieve toets niet akkoord2

monumenten controles0

afgeronde
inspecties
BWT

112

milieuadvies bij RO/bouw

hogere waarden besluit

12

3

10

95

308

2

41

12

14

5

95

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

1

1

10

95

308

1

41

12

14

5

95

gestart worden. 
Opgelegde bouwstop: Betreft grotendeels slopen van een 
woning.
Inspecties handhavingszaken: Waaronder een inspectie 
naar aanleiding van een opgerolde wietplantage.
Overige inspecties: Waarvan twee inspecties naar aanlei-
ding van klacht Liander over lekkage gasleidingen.
Klachten: Zijn opgenomen bij overige inspecties of bij 
Handhavingszaken.

Brandveiligheid 

toezichtsinspecties (onderdeel milieuinspectie)3

aanvragen/meldingen brandveilig gebruik5

advies brandveiligheid/-preventie bouwplannen4
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Programma’s en projecten 

Tijdsbesteding projecten 

 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

23%

77%
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Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Milieuvergunningen
Wij hebben op verzoek van autobedrijf Romp aan de Van 
IJsseldijkstraat 184 onder voorwaarden een vergunning 
verleend voor het gebruik van een zogenoemde seda 
installatie voor het aftappen van vloeistoffen uit auto-
wrakken.

 

Inspecties 

16

55 7

milieu - totaal

afgerond

overtreding(en)
geconstateerd

metaalbewerkings-
en constructie-

bedrijven

koel- en vries-
huizen

levensmiddelen
industrie

oké

1

drank en
horeca

78

overig

-

5

-
opgelegde

bestuurlijke lasten

vooraankondiging
bestuurlijke lasten

strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

maatwerk

vrijstellingen geluidhinder

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

7

1

10

95

308

3

41

12

14

5

95

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

105

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

42

15

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

14

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

105

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

42

15

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

14

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

105

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

42

15

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

14

rapportage T2 - 2019

Purmerend
Takenpakket
•  Basistakenpakket

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed). 
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Klachten 

totaal
ontvangen
klachten

>8

-
afval

2
geluid

(incl. 0 laag-
frequent geluid)

4
geur

-
stof

-
bodem

-
openbare

orde

-
licht

1
water

totaal
ontvangen
klachten

>796

38
afval

8
bodem

47
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

361
geluid

64
geluid

(enkel laag-
frequent geluid)

165
geur

9
licht

13
openbare

orde

62
stof

16
water

64
overig

-
asbest

1
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

-
overig

-
sloop

Purmerend | T2-2019 | 45

terug naar inhoud



Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Afgeronde meldingen
De omgevingsdienst heeft een melding Activiteitenbesluit 
van maatschap De Vries aan Lagedijk 9a voor het ver-
anderen van de veestapel en wijzigen van veestalling en 
mestopslag afgehandeld.

 

Inspecties 

Één SAM-verbaal voor het illegaal saneren van een asbest-
verdacht dak.

35

55 7

milieu - totaal

afgerond

overtreding(en)
geconstateerd

metaalbewerkings-
en constructie-

bedrijven

koel- en vries-
huizen

levensmiddelen
industrie

oké

1

drank en
horeca

78

overig

2

3

1
opgelegde

bestuurlijke lasten

vooraankondiging
bestuurlijke lasten

strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

maatwerk

vrijstellingen geluidhinder

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

13

2

10

95

308

4

41

12

14

5

95

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

73

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

18

8

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

17

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

73

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

18

8

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

17

rapportage T2 - 2019

Waterland
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, exclusief toezicht en 

handhaving op het gebied van bedrijven die niet 
onder het basistakenpakket vallen en beleidsvoor
bereiding en uitvoering

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 
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Evenementen 

In de gemeente Waterland hebben gecontroleerd bij onder 
meer de evenementen Jan HaringRace, Koperevis Live, 
Marker Havenfeesten en Springparty. 

Ruimtelijk 

Advies 

Klachten 

totaal
ontvangen
klachten

>18

1
afval

10
geluid

(incl. 8 laag-
frequent geluid)

4
geur

-
stof

-
bodem

-
openbare

orde

-
licht

-
water

totaal
ontvangen
klachten

>796

38
afval

8
bodem

47
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

361
geluid

64
geluid

(enkel laag-
frequent geluid)

165
geur

9
licht

13
openbare

orde

62
stof

16
water

64
overig

1
asbest

-
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

2
overig

-
sloop

Programma’s en projecten 

Tijdsbesteding projecten 

milieuadvies bij RO/bouw

hogere waarden besluit

11

3

10

95

308

2

41

12

14

5

95

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

1

1

10

95

308

1

41

12

14

5

95

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

5%

95%
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Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

Vergunningen
Wij zijn in overleg met Olam, gevestigd aan Veerdijk 18, om 
maatwerk te maken ten einde de emissie van oplosmidde-
len, ammoniak en geur te verminderen. 

Voor Groot’s, een op- en overslagbedrijf voor plantaardige 
oliën en vetten, zijn in 2018 twee procedures in behande-
ling genomen. Naar aanleiding van deze procedures zijn 
zienswijzen ingediend die momenteel in behandeling zijn.

Door de PAS-kamerbrief van 27 juni 2019 is de aanvraag 
van Maatschap Stuijt en Heitlager te Wijdewormer tot 
nader orde aangehouden.
De aanvraag betreft de uitbreiding van de veehouderij met 
ca. 150 stuks rundvee.

Inspecties 

47

55 7

milieu - totaal

afgerond

overtreding(en)
geconstateerd

metaalbewerkings-
en constructie-

bedrijven

koel- en vries-
huizen

levensmiddelen
industrie

oké

1

drank en
horeca

78

overig

0

10

4
opgelegde

bestuurlijke lasten
vooraankondiging
bestuurlijke lasten

strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

maatwerk

vrijstellingen geluidhinder

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

12

1

10

95

308

7

41

12

14

5

95
ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

13

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

14 

5

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

7

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

13

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

14 

5

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

7

rapportage T2 - 2019

Wormerland
Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en uitvoering
•  Toezicht en handhaving Drank en Horecawet
•  Toezicht en handhaving Wabo/BWT

Toelichting
• Basis en milieutakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having op het gebied van milieu door bedrijven, 
(asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,  
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied 
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid 
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
saneringen, informatieverzoeken. 

• Duurzaamheidsbeleid 
 Waaronder beleid met betrekking tot de energie-

transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie. 

• Toezicht en handhaving Wabo/BWT 
 Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht.
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Evenementen 

In de gemeente Wormerland hebben wij gecontroleerd bij 
het evenement ‘Kermis Jisp’.
 

Ruimtelijk 

Advies 

Ter plaatse van Sluisstraat te Oostknollendam is een aan-
vullende subsidie aangevraagd om de bodem te saneren 
voor de geplande woningbouw. Deze subsidie in juli toe-
gekend. De uitvoering van de sanering is in het najaar van 
2019 voorzien. 
Ter plaatse van de gesaneerde stortplaats aan de Poelweg 
te Wormer is een leeflaaginspectie uitgevoerd. Hieruit 

kwam naar voren dat deze van voldoende dikte en begroei-
ing is, waarmee is voorgesteld om de leeflaagcontrole bij 
huidig gebruik te beëindigen. De monitoringsrapportage 
van deze leeflaaginspectie is te beoordeling naar het be-
voegd gezag gestuurd.

Drank en Horeca 

milieuadvies bij RO/bouw

hogere waarden besluit

17

3

10

95

308

2

41

12

14

5

95

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

3

1

10

95

308

1

41

12

14

5

95

basiscontroles1

leeftijdsgrensinspecties-

geconstateerde overtredingen-

opgelegde processen-verbaal-

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

13

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

14 

5

vrije veld signaleringen asbest/grondverzet

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

niet-gemelde ongewone voorvallen

10

1

1

1

7

Klachten 

totaal
ontvangen
klachten

>19

1
afval

14
geluid

(incl. 10 laag-
frequent geluid)

4
geur

-
stof

-
bodem

-
openbare

orde

-
licht

-
water

totaal
ontvangen
klachten

>796

38
afval

8
bodem

47
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

361
geluid

64
geluid

(enkel laag-
frequent geluid)

165
geur

9
licht

13
openbare

orde

62
stof

16
water

64
overig

1
asbest

-
bouw

(illegale bouw/
gebruik)

-
overig

-
sloop

1
overig
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Wabo / BWT 

Overtredingen: Indien de overtreding niet wordt verholpen, 
wordt een handhavingszaak gestart. 
Inspecties handhavingszaken: Waarvan één inspectie  
naar aanleiding van een melding achterstallig onderhoud/
slechte staat gasleiding.
Overige inspecties: Sloop, herstel, onderhoud, nieuwbouw, 
bestemmingsplan, bouwbesluit.
Illegale bewoning: Betreft bewoning in bedrijfspand. 
Klachten: Zijn opgenomen bij overige inspecties of bij 
Handhavingszaken.

Brandveiligheid 

Brandveilige bekleding: 1

Programma’s en projecten 

Beleidsvisie Elektrisch rijden 
Als extra dienstverlening zijn wij in het tweede tertaal ge-
vraagd om een beleidsvisie Elektrisch rijden op te stellen. 
In gemeente Wormerland zijn nu 16 publieke laadpalen  
(32 laadpunten) in bedrijf en zijn er nog eens 5 in voorbe-
reiding. Wanneer we de landelijke opgave van 2030 even-
redig zouden verdelen betekent dit dat er in de gemeente 
Wormerland op jaarbasis 73 laadpalen bijgeplaatst moeten 
worden. De gemeenteraad heeft aan het college gevraagd 
hoe de gemeente zich gaat voorbereiden op deze opgave. 
Met de Beleidsvisie Elektrisch rijden wordt hier antwoord 
op gegeven.

Tijdsbesteding projecten 

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

34%

42%

24%

opgelegde bouwstop-

RO/toezicht9

overtredingen5

inspecties handhavingszaken7

overige inspecties (BAG, etc.)100ca.

illegale bewoning1

klachten-

bouwkundige advisering-

constructieve toets akkoord6

constructieve toets niet akkoord2

monumenten controles0

afgeronde
inspecties
BWT

122

toezichtsinspecties (onderdeel milieuinspectie)-

aanvragen/meldingen brandveilig gebruik18

advies brandveiligheid/-preventie bouwplannen22
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rapportage T2 - 2019

Provincie
Noord-Holland

Inrichtinggebonden VTH-taken 

Averijhaven
Hiervoor is een milieuneutrale veranderingsvergunning 
aangevraagd en verleend om het plan van aanpak, 
waarin de randvoorwaarden van de ontmanteling staan 
beschreven, te vervangen door een nieuw plan van 
aanpak. In oktober zal een eerste overleg plaatsvinden 
over het plan van aanpak en de toezicht hierop.
Riwald
Wij hebben de meervoudige aanvraag voor een revisie-
vergunning in behandeling waarbij afstemming met de 
gemeente Beverwijk plaatsvindt.
Spaarnelanden NV
Wij hebben een aanvraag voor een revisievergunning in 
behandeling.
Braam
Wij hebben de aanvraag ‘veranderen van de inrichting’  
in behandeling.
Treffers
Wij hebben de meervoudige aanvraag voor een revisie-
vergunning in behandeling, waarbij afstemming met de 
gemeente Beverwijk plaatsvindt.
Ponton Main
Niet meer aanwezig. Zie onze rapportage T1.

Vergunningen, meldingen en ontheffingen
 

Inrichtingebonden controles:
Kras Recycling BV: reguliere toezichtscontrole uitgevoerd 
Riwald: zie melding ongewoon voorval.
Administratieve inrichtinggebonden controles:
Bij twee bedrijven hebben wij het Acceptatie- en ver-
werkingsbeleid (hierna: AO/IC-beleid) opgevraagd. Zij 
maken onderdeel uit van het project waarbij wij bij 
bedrijven, die afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (e-waste) inzamelen, het AO/IC-beleid 
opvragen. Van de ontvangen afvalstoffen dient het bedrijf 
altijd een actuele beschrijving van de procedures van 
acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen 
binnen het bedrijf aanwezig te hebben. Treffers heeft om 
uitstel gevraagd, omdat het geen AO/IC-beleid heeft. Na 
ontvangst van het AO/IC-beleid wordt het beoordeeld en 
zal het bedrijf worden bezocht om te controleren of het 
AO/IC-beleid klopt met de bedrijfsvoering. Het AO/IC beleid 
van Spaarnelanden is ontvangen. 

Takenpakket
•  Basistakenpakket
•  Vergunningverlening Wet bodembescherming
•  Handhaving bij provinciale monumenten  

(op verzoek)

Toelichting
• Basistakenpakket 
 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-

having bij provinciale bedrijven en ketens (grond, 
asbest, metaal, bruin- en witgoed). Indien daartoe 
aanleiding bestaat, kan Provincie Noord-Holland daar-
naast een beroep doen op Omgevingsdienst IJmond 
wanneer er overtredingen zijn geconstateerd van de 
provinciale monumentenverordening.

4
22

inrichtinggebonden
controles

administratief fysiek

1
1

inrichtinggebonden
hercontroles

(= aantal 
waarschuwingsbrieven)

administratief fysiek
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Inrichtingebonden hercontroles:
Braam heeft een plan van aanpak aangeleverd, waarin zij 
uiteenzetten hoe zij voor 1 april 2020 alle geconstateerde 
overtredingen hebben beëindigd. Dit Plan van Aanpak 
hebben wij goedgekeurd. In oktober 2019 vindt een 
nieuwe hercontrole plaats om de voortgang van het plan 
van aanpak te monitoren.

Geconstateerde overtredingen inrichtingebonden 
controles: 

1  m.b.t. afval : geen AO/IC beleid

1  m.b.t. overig : veiligheid (gasflessen)

Gemelde ongewone voorvallen:  2
Op 15 juni is door Riwald een melding ongewoon voorval 
gedaan. Het betrof wateroverlast op het buitenterrein 
door de hevige regenval. Het bedrijf heeft juist gehandeld 
in het afhandelen van de calamiteit. Vermoedelijk heeft 
de gemeentelijke riolering de grote hoeveelheden 
aangeboden regenwater niet kunnen verwerken.

VTH-taken wet bodembescherming 

Diffuus lood bij speeltuinen
In deze periode zijn 30 onderzoeken uitgevoerd en 
beoordeeld. Bij één locatie zijn dusdanige verhoogde lood-
gehaltes aangetroffen dat een bodemsanering zal worden 
uitgevoerd. 

Vergunningverlening
In de tertalen 1 en 2 is nog geen vergunningaanvraag 
vanwege het project diffuus lood binnengekomen.

Controles bodemkwaliteitszorg

Procedures/beschikkingen

Wbb snelle procedure (BUS TU 5 dagen)

Wbb korte procedure (BUS TU 5 weken, mobiel, immobiel)

Wbb lange procedure (overige Wbb-saneringen)

Beschikking Nazorg, Wbb (incl. beoordelen nazorgplan)

Melding Bbk (incl. toepassen IBC-bouwstof)

Melding besluit lozing buiten inrichting

Afhandeling:

115

137

100

17

139

238

508 = 100% tijdig

Wbb snelle procedure (BUS TU 5 dagen)

Wbb korte procedure (BUS TU 5 weken, mobiel, immobiel)

Wbb lange procedure (overige Wbb-saneringen)

Beschikking Nazorg, Wbb (incl. beoordelen nazorgplan)

Melding Bbk (incl. toepassen IBC-bouwstof)

Melding besluit lozing buiten inrichting

Afhandeling:

115

137

100

17

139

238

508 = 100% tijdig86508

422 86 72

controles
bodemkwaliteitszorg

administratief fysiek
overtredingen
geconstateerd oké

fysieke controles

fysieke controles

Wbb-saneringen
BUS TU
BUS meldingen
Vrije veld
Nazorg

15
45
16
5
5

>86
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Locaties

Spoedlocaties humaan
IJmuiden - Koningsplein 24
PNH heeft na overleg met ons aangegeven dat er na  
de zomer een nieuw saneringsplan ter beoordeling zal 
worden ingediend.
Landsmeer - Kanaalweg 29
Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.
Oostzaan - Noordeinde 68
Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.
Landsmeer - Noordeinde 113-115
Definitief evaluatierapport en nazorgplan ingediend en 
beschikt. Toezicht op nazorg.
Marken - Havenbuurt 28-29
Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

Spoedlocaties vanwege verspreiding
Beverwijk - Parallelweg 43
PNH rond aanvullend onderzoek af, de omgevingsdienst 
is betrokken en op de hoogte van het onderzoek en het 
nadenken over het vervolg. Kan leiden tot vijf beschik-
king aanvragen of een traject dat leidt tot gebiedsgericht 
grondwaterbeheer. 
Beverwijk - Wijkermeerweg _
Beverwijk - Randweg (RWZI) _
Beverwijk - Wijkermeerweg ong _ 
Heemstede - Blekersvaartweg 41-51
Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.
IJmuiden - Zeeweg 263
Bronsanering in 2018 afgerond, de pluimmonitoring is in 
2019 opgestart, geen aanvullende inspanningen verwacht.

IJmuiden - Zuiderkruisstraat 52
Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

Door Bodemzorg overgenomen nazorglocaties
Geen aanvullende inspanningen vergunningverlening 
verwacht, behoudens (reguliere) beoordeling monitorings-
rapporten: 
Oostzaan - Doktersbuurt
Heemskerk - Kerklaan
Uitgeest - Galvano
IJmuiden - Tussenbeeksweg
Wormer - vm. gasfabrieksterrein

Monitoringslocaties
Geen aanvullende inspanningen vergunningverlening 
verwacht, behoudens (reguliere) beoordeling monitorings-
rapporten: 
IJmuiden - Rivierenbuurt
Beverwijk - Zeestraat 50 e.o.
Beverwijk - Aagtenpark
Beverwijk - Breestraat 89
Heemskerk - Kerklaan 10
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www.odijmond.nl 

Postbus 325
1940 AH Beverwijk
0251 – 263 863
info@odijmond.nl
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