
 

 
 

 

 

 
Tweede bestuursrapportage 2018 
 

Januari tot en met augustus 2018 
 

 

 

 

 

 



 

 

 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IN OPDRACHT VAN: 

 

 

 

Contactpersoon: L.A. Pannekeet 

 

Postbus 325 

1940 AH Beverwijk 

0251 – 263 863 

info@odijmond.nl 

www.odijmond.nl 

bpannekeet@odijmond   



 

 2 

 

Inhoud 
1. Inleiding .................................................................................................................. 3 

2. Voortgang personeelszaken ........................................................................................ 4 

Verzuimcijfers t/m aug 2018 .............................................................................................. 4 

In- door- en uitstroom ...................................................................................................... 4 

Opleidingen ..................................................................................................................... 4 

3. Financiële verantwoording .......................................................................................... 5 

Inleiding .......................................................................................................................... 5 

Toelichting baten .............................................................................................................. 7 

Toelichting lasten ............................................................................................................. 8 

Financiële prognose geheel 2018 ....................................................................................... 10 

4. Voortgang uitvoeringsprogramma 2018 – januari – augustus 2018 ................................ 12 

Gebiedsbrede en regionale uitvoering ................................................................................. 12 

Gemeente Beemster ........................................................................................................ 14 

Gemeente Beverwijk ........................................................................................................ 14 

Gemeente Bloemendaal .................................................................................................... 16 

Gemeente Edam-Volendam ............................................................................................... 17 

Gemeente Haarlem .......................................................................................................... 18 

Gemeente Heemskerk ...................................................................................................... 19 

Gemeente Heemstede ...................................................................................................... 21 

Gemeente Landsmeer ...................................................................................................... 22 

Gemeente Oostzaan ......................................................................................................... 23 

Gemeente Purmerend ...................................................................................................... 25 

Gemeente Uitgeest .......................................................................................................... 26 

Gemeente Velsen ............................................................................................................ 27 

Gemeente Waterland ....................................................................................................... 29 

Gemeente Wormerland .................................................................................................... 30 

Gemeente Zandvoort ....................................................................................................... 31 

Provincie Noord-Holland ................................................................................................... 33 

 
 

  



 

 

 3  
 

1. Inleiding 
 
Dit is de bestuursrapportage over de periode januari tot en met augustus 2018. Deze 

bestuursrapportage maakt deel uit van de planning- en controlcyclus van Omgevingsdienst IJmond. 

Na elke periode van 4 maanden rapporteert de directeur aan het dagelijks en algemeen bestuur 

over de voortgang van de werkzaamheden en financiën van de dienst. Deze rapportage geeft de 

besturen de mogelijkheid toe te zien op de voortgang van het milieuwerkprogramma en de 

begroting 2018 en indien nodig bij te stellen. 
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2. Voortgang personeelszaken 

Verzuimcijfers t/m aug 2018 
 

januari  7,15 % 

februari 8,25 % 

maart  9,25 % 

april  7,56 % 

mei 3,67% 

juni 3,74% 

juli 4,68% 

augustus  5,77% 

gemiddeld jan.-aug. 6,26% 

 

 

In- door- en uitstroom 

Instroom:  Er is één nieuwe medewerker in dienst. Deze is werkzaam bij team 

Omgevingsrecht.  

   

Doorstroom:  Geen. 

 

Uitstroom:  Er zijn 7 medewerkers uit dienst gegaan waarvan één met pensioen. 

 

Stage:   Er zijn twee stagiaires ingestroomd. Een loopt een stage bij de juristen en de 

tweede loopt een stage bij team projecten. 

 

 

Opleidingen 

Het opleidingsbudget 2018 is nog niet volledig toegeschreven. 
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3. Financiële verantwoording  

Inleiding 

In dit hoofdstuk verantwoorden wij de baten en lasten over de maanden januari tot en met 

augustus 2018. Dit wordt gedaan op basis van de begroting 2018 en ten opzichte van de realisatie 

2017.

Overzicht van BATEN & LASTEN

REALISATIE 2018 BEGROTING 2018* REKENING 2017

BATENCATEGORIEËN jan-aug 8 mnd 8 mnd

Bijdragen deelnemende gemeenten en Provincie 4.092.953 4.038.383 3.790.545

Projectbaten 2.321.255 2.207.359 2.388.080

Projectlasten 2.277.815 2.055.911 2.247.225

Resultaat projecten 43.440 151.449 140.855

Overige opbrengsten

Rentebaten

Overigen 15.109 11.333 51.093

15.109 11.333 51.093

LASTENCATEGORIEËN

Salarissen en sociale lasten

Salarissen en sociale lasten 5.312.785 4.839.242 4.942.581

Dekking DVO's en projecten -1.762.980 -1.385.195 -1.733.683

3.549.805 3.454.047 3.208.898

Overige personeelslasten

Overige personeelslasten eigen personeel 259.077 225.666 169.580

Inhuur personeel 88.219 54.667 145.387

347.296 280.332 314.966

Rente en afschrijvingen

Afschrijving materiële vaste activa 172.519 171.333 165.958

Rentelasten vaste schulden 124.343 125.333 125.666

Overige rentelasten 0 333 0

296.862 297.000 291.624

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Overige bedrijfslasten 540.164 514.000 566.472

Dekking projecten -382.820 -311.215 -373.910

157.343 202.785 192.562

BEDRIJFSVOERINGSRESULTAAT -199.806 -33.000 -25.557

Nagekomen baten en lasten

Nagekomen baten  10.818 138.845

Nagekomen lasten 6.770 161.053

4.048 -22.208

GEREALISEERDE TOTAAL VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN -195.758 -33.000 -47.765

MUTATIES RESERVES + 31.898 + 33.000 + 56.709

GEREALISEERDE RESULTAAT -163.860 0 8.944

(VOORSTEL) RESULTAATBESTEMMING

Te retourneren resultaat aan deelnemers 

verdeelsleutel + -163.860 + 8.944

TOTAAL -163.860 0 8.944

ad*: tot en met heden is de begroting 2018 niet herzien
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Resumé baten en lasten 

Voor 2018 is een begroting vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. 

Wij brengen verslag uit op basis van deze begroting. Afwijkingen ten opzichte van deze begroting 

zijn toegelicht en bijzonderheden zijn verantwoord. 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 

De kosten en opbrengsten van projecten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 

hebben. Opbrengsten worden verantwoord in de periode waarin de diensten zijn verricht. Verliezen 

worden in aanmerking genomen in de periode waarin deze voorzienbaar zijn. 

In deze rapportage worden de kosten en opbrengsten over de maanden januari tot en met 

augustus vergeleken met de begrotingsbedragen voor dezelfde periode en indien relevant met de 

realisatie in 2017. Hiervoor is 2/3 (8 maanden) van de begroting 2018 en de realisatie 2017 

genomen. 

 

 

 

De deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland dragen, op basis van de begroting, elke 

vier maanden bij. Het totaal van de lasten wordt gevormd door de projectlasten, de salarissen en 

sociale lasten, overige personeelslasten, rente en afschrijvingen, overige bedrijfslasten en 

nagekomen lasten. Het totaal van de baten wordt gevormd door de reguliere bijdragen, de project-

baten, de overige opbrengsten en de nagekomen baten. De voornaamste redenen voor de stijging 

van de lasten betreffen de toename van de formatie ten behoeve van de inzet op de uitbreiding 

van de dienstverlening en de subsidieprojecten en de CAO-stijging. De baten zijn gestegen door de 

uitbreiding van de dienstverlening en subsidieprojecten. Resumerend kunnen deze baten alleen de 

lasten van de toegenomen formatie dekken en niet die van de CAO-stijging. 

 

 

  

Programma uitvoering milieutaken Realisatie    

jan-aug 2018

Begroting       

8 mnd 2018

Rekening       

8 mnd 2017

Totaal lasten 6.635.892 6.290.075 6.416.329

Totaal baten 6.440.134 6.257.075 6.368.564

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten -195.758 -32.999 -47.765

Saldo mutaties reserves/resultaatbestemming 31.898 33.000 56.709

Gerealiseerde resultaat -163.860 - 8.944
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Toelichting baten 
Resultaat projecten 

Het resultaat van de projecten kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Realisatie    

jan-aug 2018

Begroting       

8 mnd 2018

Rekening       

8 mnd 2017

Projectbaten 2.321.255 2.207.359 2.388.080

Projectlasten 2.277.815        2.055.911 2.247.225

Totaal 43.440 151.449 140.855  

Op de dienstverlening op overeenkomst- en subsidiebasis wordt een positief resultaat geboekt. De 

projecten, die verricht worden met doeluitkeringen en subsidies, leveren geen of slechts een gering 

resultaat op, doordat bij deze projecten de kosten doorgaans niet volledig worden vergoed.  

De projectbaten zijn hoger dan begroot, door de uitbreiding van dienstverlening voornamelijk in de 

regio’s Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland, detacheringen, uitbreiding van bodemgelden 

van de provincie en de inzet op een implementatieproject voor Rijkswaterstaat op Bonaire. Het 

projectresultaat is lager dan de begroting en 2017. Er zijn relatief meer uren besteed door de start 

van een nieuwe groep junioren. De daling van de projectresultaten is evenredig aan de stijging van 

de doorbelasting van personele en overige bedrijfslasten. 

 

Overige opbrengsten 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Realisatie    

jan-aug 2018

Begroting       

8 mnd 2018

Rekening       

8 mnd 2017

Rentebaten

Overigen 15.109 11.333 51.093

Totaal 15.109 11.333 25.547  

De rentebaten bedragen nihil door de rentevergoeding van 0% over het tegoed op onze rekening 

courant bij schatkist bankieren. De overige baten van 2017 waren relatief hoog, omdat hier de 

inkoop in het eigen vermogen, van de in dat jaar toetredende gemeenten, was opgenomen. 
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Toelichting lasten 
 

Salarissen en sociale lasten 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Realisatie    

jan-aug 2018

Begroting       

8 mnd 2018

Rekening       

8 mnd 2017

Salarissen en sociale lasten 5.312.785        4.839.242 4.942.581

Doorbelasting DVO's en projecten -1.762.980 -1.385.195 -1.733.683

Lonen t.b.v. deelnemers 3.549.805 3.454.047 1.604.449  

De totale salarissen en sociale lasten geven de kosten weer van het personeel dat in deze 

verantwoordingsperiode bij Omgevingsdienst IJmond werkzaam is geweest, van zowel de 

kernformatie als de projectformatie. De kernformatie wordt ingezet om de uitvoeringsprogramma’s 

voor de deelnemende gemeenten en de provincie uit te voeren. De salarissen en sociale lasten zijn 

hoger dan begroot, zowel ten gevolge van de CAO-stijging van het CAO-akkoord 2017-2019, als 

door de toegenomen formatie. De toegenomen formatie wordt door de toegenomen doorbelasting 

aan overeenkomsten en projecten gedekt. Deze dekking is hoger door de uitbreiding van de 

dienstverlening en nieuwe projecten en overige bijdragen. De CAO-stijging kan niet worden gedekt. 

 

 

Overige personeelslasten 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Realisatie    

jan-aug 2018

Begroting       

8 mnd 2018

Rekening       

8 mnd 2017

Werving & personeelsbeleid 3.953 2.333 4.666

Inhuur derden 88.219 54.667 145.387

Scholing & employability 119.876 106.667 70.068

Overige personeelslasten 135.248 116.667 94.846

Totaal 347.296 280.333 314.966  

De post inhuur derden is hoger dan begroot. Dit betreft grotendeels de benodigde inzet bij 

personeelszaken, onder meer ten gevolge van een vacatureruimte en de organisatieontwikkeling. 

Onder de post overige personeelslasten worden onder meer de lasten van vergoedingen, reiskosten 

en ziektekosten verantwoord. De overige personeelslasten vallen hoger uit dan begroot. De 

verklaring is dat er relatief veel medewerkers worden begeleid door de bedrijfsarts en er zijn veel 

reiskosten gemaakt. 
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Rente en afschrijvingen 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

Realisatie    

jan-aug 2018

Begroting       

8 mnd 2018

Rekening       

8 mnd 2017

Afschrijving materiële vaste activa 172.519 171.333 165.958

Rentelasten vaste schulden 124.343 125.333 125.666

Overige rentelasten 333

Totaal 296.862 297.000 145.812  

De afschrijvingslast is iets hoger en de rentelasten zijn iets lager dan de begroting.  

 

 

Overige bedrijfslasten 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

Realisatie    

jan-aug 2018

Begroting       

8 mnd 2018

Rekening       

8 mnd 2017

Personeelszaken/salarisadministratie 17.890 16.667 17.040

Organisatie ontwikkeling 20.489 18.667 16.100

Accountants- en advieskosten 17.766 14.667 16.667

Huisvestingskosten 133.292 116.667 123.530

Facilitaire kosten 17.677 12.000 12.044

Automatiseringskosten 174.873 142.667 179.048

Handhavingskosten 5.312 9.333 8.943

Algemene kosten 152.390 180.667 192.540

Bankkosten 475 2.667 560

Totaal overige bedrijfslasten 540.164 514.000 566.472

Doorbelasting DVO's en projecten -382.820 -311.215 -373.910

Totaal 157.343 202.785 192.562  

Het totaal van de overige bedrijfslasten is, voor aftrek van de doorbelasting aan projecten, hoger 

dan de begroting. De voornaamste reden hiervoor betreft de stijging van de automatiseringslasten. 

Deze zijn toegenomen door de uitbreiding van software en licenties.  

 

Nagekomen baten en lasten 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

Realisatie    

jan-aug 2018

Begroting       

8 mnd 2018

Rekening       

8 mnd 2017

Nagekomen lasten 6.770 161.053

Nagekomen baten 10.818 138.845

Saldo -4.048 22.208  
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Financiële prognose geheel 2018 
 
 

Prognose 2018

PROGNOSE 2018 BEGROTING 2018* REKENING 2017

BATENCATEGORIEËN

Bijdragen deelnemende gemeenten en Provincie 6.139.500 6.057.573 5.685.818

Projectbaten 3.770.000 3.311.038 3.582.120

Projectlasten 3.690.000 3.083.866 3.370.838

Resultaat projecten 80.000 227.172 211.282

Overige opbrengsten

Rentebaten

Overigen 21.000 17.000 76.640

21.000 17.000 76.640

LASTENCATEGORIEËN

Salarissen en sociale lasten

Salarissen en sociale lasten 7.900.000 7.258.863 7.413.872

Dekking DVO's en projecten -2.624.000 -2.077.793 -2.600.525

5.276.000 5.181.070 4.813.347

Overige personeelslasten

Overige personeelslasten eigen personeel 380.000 338.500 254.369

Inhuur personeel 132.000 82.000 218.080

512.000 420.500 472.449

Rente en afschrijvingen

Afschrijving materiële vaste activa 262.000 257.000 248.937

Rentelasten vaste schulden 188.000 188.000 188.499

Overige rentelasten 500

450.000 445.500 437.436

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Overige bedrijfslasten 810.000 771.000 849.708

Dekking projecten -529.000 -466.823 -560.865

281.000 304.175 288.844

BEDRIJFSVOERINGSRESULTAAT -278.500 -49.500 -38.336

Nagekomen baten en lasten

Nagekomen baten  11.000 208.268

Nagekomen lasten 11.000 241.580

0 -33.312

GEREALISEERDE TOTAAL VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN -278.500 -49.500 -71.648

MUTATIES RESERVES + 49.500 + 49.500 + 85.064

GEREALISEERDE RESULTAAT -229.000 0 13.416

(VOORSTEL) RESULTAATBESTEMMING

Te retourneren resultaat GR-deelnemers + 13.416

TOTAAL -229.000 0 13.416

ad*: tot en met heden is de begroting 2018 niet herzien  
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Toelichting prognose 

De verwachting is heden dat de rekening 2018 zal sluiten met een negatief saldo van € 229.000. In 

de prognose is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting rekening gehouden met de 

verschuiving van de bijdrage voor de basistaken van de gemeente Waterland van de projectbaten 

naar de GR-bijdragen, uitbreiding van bodemgelden van de provincie, aanvullende dienstverlening 

in de regio’s Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland, de inzet op het 

Duurzaamheidsprogramma van Uitgeest, de BWT-taken voor Heemskerk, nieuwe detacheringen en 

de inzet op een implementatieproject voor Rijkswaterstaat op Bonaire en aan de lastenkant de 

CAO-stijging van gemiddeld 3,16% voor 2018 (€ 229.000). Waarbij het negatieve resultaat 

volledig de stijging van de personele lasten ten gevolge van de CAO-stijging betreft. Derhalve zal 

het bestuur worden verzocht de begroting te herzien voor een bedrag van € 229.000 voor wat 

betreft de personele lasten en deze te laten dekken door eenzelfde stijging van de GR-bijdragen. 
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4. Voortgang uitvoeringsprogramma 2018 – januari – augustus 2018  

Gebiedsbrede en regionale uitvoering 
 

Rapportage VTH milieu       

Inspecties    

Aantal afgeronde inspecties milieu  1011 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  669 inspecties okay 

  waarvan  342 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

 62 Detailhandel 

  waarvan  35 inspecties okay 

  waarvan  27 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

   113 Horeca 

  waarvan  67 inspecties okay 

  waarvan  46 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

   64 Bouw- en houtbedrijven 

  waarvan  40 inspecties okay 

  waarvan  24 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

   45 Metaalbewerkings- en constructiebedrijven 

  waarvan  21 inspecties okay 

  waarvan  24 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

   19 Koel- en vrieshuizen 

  waarvan  8 inspecties okay 

  waarvan  11 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  50 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  16 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  13 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

    

Aantal afgeronde inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop  365 aantal afgeronde inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  1002 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

    

Bbk-meldingen  308 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  95 aantal afgeronde Bbk-inspecties 

    

Signalering (asbest)sloop/grond  41 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  12 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  14 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  5 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

    

Klachten     

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  796 KLACHTEN TOTAAL 

   361 GELUID 

   165 GEUR 

   64 LAAGFREQUENT GELUID 

   62 STOF 

   38 AFVAL 

   47 BOUW 

   16 WATER 

   13 OPENBARE ORDE 

   10 ASBEST 

   9 LICHT 

   8 BODEM 

   3 SLOOP 

Energie    

Controle EED  35 aantal afgeronde inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  137 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 48 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  30 aantal plaatsingen datalogger 
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Vergunningen, meldingen en ontheffingen    

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 261 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  60 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  46 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  95 aantal vrijstellingen geluidhinder 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen  10 ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 

    

Projecten    
Omgevingswet  10 %  van totale besteding 

Samenwerking handhavingspartners  15 %  van totale besteding 

Informatisering en automatisering  10 %  van totale besteding 

Energietransitie  15 %  van totale besteding 

Circulaire economie  5 %  van totale besteding 

Klimaatadaptatie  5 %  van totale besteding 

Ontwikkeling activiteitgericht werken  10 %  van totale besteding 

Kwaliteit en kennis  10 %  van totale besteding 

Programma's en rapportages  10 %  van totale besteding 

    

Werkzaamheden/Projecten Gebiedsbreed 
Vuurwerk 
Dit jaar begonnen we aan dit project met 37 bedrijven die vuurwerk opslaan en verkopen. Inmiddels zijn hier twee bedrijven afgevallen. Bij deze bedrijven is gecontroleerd of de 
voorzieningen zijn verwijderd dan wel onklaar gemaakt zijn. Voor de overige 35 bedrijven hebben, conform het projectplan, op 16 augustus 2018 de brief verstuurd om de 
benodigde bewijzen van onderhoud en inspectie te overleggen voor 31 oktober 2018. Verder wordt alle andere van belangzijnde informatie opgevraagd. Na ontvangst van alle 
gevraagde informatie zal wederom een steekproef worden samengesteld en zullen de bedrijven in de steekproef worden gecontroleerd. De cirkels is gevraagd de bezetting voor 
de controles tijdens de verkoopdagen te regelen. 

Vervoer vuurwerk 
Tot dit moment is er 1 aanvraag voor ontheffing van de route plicht ontvangen voor het vervoer van professioneel vuurwerk (klasse 1.3) naar een evenement. Deze ontheffing is 
verleend. Tevens zijn er 8 aanvragen voor bijzondere toestemming laden en lossen van vuurwerk binnengekomen, waarvan er 7 zijn afgehandeld.  

Tankstations 
De afzuiging van dampen uit benzinetanks van voertuigen geschiedt middels een pompsysteem (een dampretoursysteem). Wettelijk moet minimaal 85% van de getankte 
hoeveelheid als damp middels het dampretour systeem worden terug gevoerd naar de tanks. Tot medio dit jaar was het voor ons enkel mogelijk de dampretoursysteem bij 
tankstations te controleren middels een administratieve controle  achteraf, middelse de wettelijke herkeuringstermijn.  Met de aanschaf van 3 dampretour kits is het nu mogelijk 
deze controle direct in de praktijk uit te voeren.  

Hoorbaar Minder 
Dit project van gemeenten Beverwijk, Velsen, Omgevingsdienst IJmond en Havenbedrijf Amsterdam NV bood bedrijven de mogelijkheid om kosteloos de luid piepende tonale 
(achteruit)rijalarmen van voertuigen zoals heftruck, shovels etc. te vervangen door geluidsarme witte ruis alarmen.  Deze nieuwe alarmen zorgen voor minder geluidoverlast voor 
bedrijven en uw omgeving. Het project is inmiddels afgerond met als resultaat 250 voertuigen welke zijn voorzien van een geluidsarm achteruit rijsignaal.  
 
De kosteloze vervanging van (achteruit)rijalarmen was mogelijk door een subsidie.  

Gesloten bodemenergiesystemen 
In de afgelopen periode is het aantal meldingen voor de aanleg van gesloten bodem energiesystemen (GBES) toegenomen. De meldingen zijn afkomstig uit het hele werkgebied 
van de Omgevingsdienst IJmond. De systemen bevatten vaak meerdere bronnen. Elke individuele bron wordt geregistreerd in het landelijk grondwatersysteem (LGR). Ten 
aanzien van de informatie over GBES is contact met andere omgevingsdiensten.  

Warmtenet IJmond 
In de afgelopen periode is er gewerkt aan de businesscase Warmtenet IJmond en het opzetten van een projectorganisatie. 
- opstellen businesscase, eind 2018 rond 
- bezoeken potentiële deelnemers warmtenet in het kader van de businesscase 
- intentieovereenkomst rond maken voor partijen die deelnemen aan de businesscase 
- werkbezoek bestuurders 26 september warmtenet Alkmaar 
- opzetten projectorganisatie warmtenet 

Energietransitieplannen IJmond/Zuid-Kennemerland 
De gemeente heeft de regie voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en stelt hiervoor een routekaart op naar aardgasvrije bestaande bouw . De routekaart  dient als 
basis voor een Regionaal energietransitieplan  en is een belangrijke bouwsteen voor de verplichte Regionale Energiestrategie. Voor alle gemeenten worden deze 
energietransitieplannen in overleg met woningcorporaties, nutsbedrijven , bewonersinitiatieven opgesteld.  Eind 2018 zullen de routekaarten bestaande bouw ter vaststelling 
worden voorgelegd aan de gemeenteraden. 

Transitievisie Zaanstreek-Waterland 
De gemeente heeft de regie voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en stelt hiervoor een Transitievisie Warmte op naar aardgasvrije bestaande bouw. De uitvraag 
voor de lokale Transitievisie Warmte wordt in regionaal verband voorbereid i.s.m. de gemeente Oostzaan, Wormerland, Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam. Deze visie 
brengt in kaart welke wijken er voor 2030 van het aardgas over gaan op een andere manier van verwarmen en koken en welke alternatieven hiervoor zijn per wijk. Het opstellen 
gaat in overleg met o.m. woningcorporaties, nutsbedrijven , bewonersinitiatieven.  Momenteel wordt de uitvraag voor de gemeenten door ODIJ voorbereid, in samenwerking met 
de gemeente Edam-Volendam. De Transitievisie Warmte dient, na vastelling door de raad, uiterlijk in 2020 te worden verankerd in de omgevingsvisie.  

Regionale Energiestrategie (RES) 
Vanuit de MRA Noord, deelregio Zaanstreek-Waterland, is in afstemming met de portefuillehouders duurzaamheid/energietransitie een uitvraag voorbereid door de ambtelijke 
werkgroep en een aanbesteding gestart. De RES Zal op regionaal niveau inzicht geven in potentie voor opwek van duurzame energie zoals wind, zon en warmte. Daarnaast zal 
hierin ook de noodzakelijke infrastructuur inzichtelijk worden. Daarmee wordt ook de lokale opgaaf, per gemeente, inzichtelijk.  

Regionale sessie aardgasvrije nieuwbouw 
Sessie (2 oktober) bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland van verschillende afdelingen zoals RO, wonen en openbare werken waarin 
kennis, praktische toepasbaarheid en aandachtspunten naar een Transitievisie Warmte onder de aandacht wordt gebracht. Georganiseerd door ODIJ in samenwerking met 
Servicepunt Duurzame Energie van de PNH.  

Regionale kennissessie CO2-neutrale woningvoorraad 
Sessie voor woningcorporaties in de regio Zaanstreek-Waterland, waarin kennis en de route naar Co2 neutrale bestaande bouw onder de aandacht wordt gebracht. Onder meer in 
relatie tot de Transitievisie Warmte welke door de gemeenten zal worden opgesteld. Georganiseerd door ODIJ in samenwerking met Servicepunt Duurzame Energie van de PNH.  
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Duurzaam Bouwloket 
Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket, voor verwijzingen van inwoners  m.b.t. het verduurzamen van de woning, subsidies, leningen en aanvragen van offertes. Daarnaast 
werkt ODIJ regelmatig samen tijdens bijeenkomsten waarbij een onafhanelijk bouwadviseur nodig is. De afeglopen periode is toegewerkt naar een website van het Duurzaam 
Bouwloket welke zich richt op maatregelen (no-regret) die men kan nemen naar een aardgasvrije woning.  

 

Gemeente Beemster 

Milieu     

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  55 afgeronde inspectietrajecten milieu 

  waarvan  44 inspecties okay 

  waarvan  11 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Veehouderijen 

  waarvan  24 inspecties okay 

  waarvan  4 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Akkerbouw 

  waarvan  10 inspecties okay 

  waarvan  1 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  10 inspecties okay 

  waarvan  6 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  1 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  1 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  0 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop    aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  54 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  20 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  16 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering asbest/grond  8 aantal vrije veld signaleringen asbest/grondverzet 

Aantal incidenten  1 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  5 KLACHTEN TOTAAL 

   4 GELUID 

   1 GEUR 

     

Energie     

Controle EED  1 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  2 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 1 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  0 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 10 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  3 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  3 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  0 aantal vrijstellingen geluidhinder 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  1  

Hogere waarden besluit  0  

 
 
 
 

Gemeente Beverwijk 
 

Milieu    
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Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  63 afgeronde inspectietrajecten milieu 

  waarvan  51 inspecties okay 

  waarvan  25 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Horeca 

  waarvan  12 inspecties okay 

  waarvan  4 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Detailhandel 

  waarvan  8 inspecties okay 

  waarvan  1 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Bouw- en houtbedrijven 

  waarvan  1 inspecties okay 

  waarvan  3 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Bijzonderheden 

  

De Broedmachine 
De Broedmachine is een vereniging voor creatieve ondernemers, die in een bedrijfsverzamelgebouw zijn gehuisvest. ODIJ heeft twee dagdelen een loket gehad in het 
bedrijfsgezamelgebouw. Het resultaat is dat meer dan 15 bedrijven in ons bedrijvenbestand zijn toegevoegd en gemeld. Ook hebben alle ondernemers direct advies 
ontvangen omtrent milieuregelgeving en energiebesparing.  

Koster Metalen BV 
Bij het het voormalige bedrijf Koster Metalen liep een hh traject om na het faillesement alsnog de kwaliteit van de bodem in kaart te brengen. Het hh traject van twee jaar 
heeft er uiteindelijk toe geleid dat voor de zomer, het bodemeindrapport is ontvangen en akkoord bevonden.   

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  4 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  3 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  4 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop  35 aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  71 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  11 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  4 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering (asbest)sloop/grond  0 aantal vrije veld signaleringen asbest/grondverzet 

Aantal incidenten  3 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  1 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  1 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  80 aantal checklisten klachten 

   42 aantal klachten geluid inclusief laagfrequent geluid 

   20 aantal klachten geur  

   11 aantal klachten afval 

   7 aantal klachten stof 

  3 aantal klachten openbare orde 

  1 aantal klachten bodem 

  1 aantal klachten water.  

     

Energie     

Controle EED  4 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  13 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 7 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  4 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 20 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  10 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  5 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  23 aantal vrijstellingen geluidhinder 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen  1 ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  18  

Hogere waarden besluit  7  
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Evenementen     

Geïnspecteerde evenementen  10 o.a Meifestival, Preuvival, Vijverpop, feestweek , Young Art 

     

Havens Beverwijk      

Aan de Zuiderkade heeft het pannenkoekschip gelegen, wat inmiddels is verwijderd en gesloopt. Omgevingsdienst IJmond heeft hierin geadviseerd richting gemeente en 
Centraal Nautisch Beheer.  

Aan de Noorderkade heeft een incident plaatsgevonden met een zeeschip. Bij het intern overpompen van brandstof zijn vluchtige stoffen vrijgekomen. Omgevings IJmond 
heeft in deze calamiteit gezamenlijk met VRK en havenmeester opgetrokken. 

Milieu-/duurzaamheidsbeleid 
  
Energietransitie 
De routekaart naar aardgasvrije wijken worden i.s.m. gemeentelijke medewerkers, netwerkbeheerders, afvalinzamelaar, drinkwaterbedrijf voorbereid en uitgewerkt.Een 
verplicht aardgasvrij Nederland in 2050 en een gaskraan die gaat sluiten. Gemeente Beverwijk heeft  11 juni haar inwoners informereerd over de opgave om uiteindelijk in 
2050 allemaal aardgasvrij te wonen, werken en leven. Daarnaast bood deze avond een mooie kans om te ontdekken wat er al speelt onder de inwoners en wat zij van 
zichzelf en de gemeente verwachten in deze energietransitie. Na afloop hebben 15 inwoners zich aangemeld voor de klankbordgroep. 

 

Gemeente Bloemendaal 
 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  13 afgeronde inspectietrajecten milieu 

  waarvan  9 inspecties okay 

  waarvan  4 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Horeca 

  waarvan  4 inspecties okay 

  waarvan  3 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Veehouderijen 

  waarvan  1 inspecties okay 

  waarvan  1 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  4 inspecties okay 

  waarvan  0 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  1 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  1 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  0 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop  39 aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  55 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  7 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  4 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering (asbest)sloop/grond  1 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  0 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  53 TOTAAL 

   1 AFVAL 

   1 BOUW/GEVELREINIGING 

   47 GELUID 

   2 GEUR 

   1 GEUR/AFVAL 

   1 OVERIG 

     

Energie     

Controle EED  1 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  2 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 0 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  2 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     
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aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI  13 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  2 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  3 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  0 aantal vrijstellingen geluidhinder 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen  1 ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  6 aantal milieuadvies bij RO/bouw 

Hogere waarden besluit  0 Hogere waarden besluit 

     

Evenementen     

Geïnspecteerde evenementen  3 Tuinfeest, Euro Hockey League HC Bloemendaal, Luminosity Beach Festival 

     

Milieu-/duurzaamheidsbeleid     

Verdeling tijd over projecten duurzaamheid     

Energy Efficiency Directive gemeente  5 %  van totale besteding duurzaamheid 

Gemeentelijk vastgoed  5 %  van totale besteding duurzaamheid 

Publieksacties - wijken  5 %  van totale besteding duurzaamheid 

Lokale DE-subsidie non-profit  10 %  van totale besteding duurzaamheid 

NME-vergoeding basisscholen  10 %  van totale besteding duurzaamheid 

Duurzaam bouwloket  10 %  van totale besteding duurzaamheid 

Energietransitie  35 %  van totale besteding duurzaamheid 

Overig  20 %  van totale besteding duurzaamheid 

   100  

Duurzame Huizenroute 
De promotieactie voor de Duurzame Huizenroute is in voorbereiding (3 en 10 november). 
  

Ondersteuning maatschappelijke organisaties 
Hockeyclub Rood-Wit en Hockeyclub HBS willen hun club verduurzamen en hebben subsidie voor LED-verlichting aangevraagd. 
 
Er is reeds een aantal subsidie-aanvragen toegekend. Scholen zijn geïnformeerd dat uiterlijk 15 november hun aanvraag binnen moet zijn. 
  

Duurzaam Bouwloket 
Er is veel belangstelling voor Duurzaam Bouwloket en er hebben veel doorverwijzingen plaatsgevonden 
  

Energietransitie 
De routekaarten naar aardgasvrije wijken worden i.s.m. gemeentelijke medewerkers, netwerkbeheerders, afvalinzamelaar, drinkwaterbedrijf voorbereid en uitgewerkt. 
 
Er komen veel telefoontjes binnen van bewoners. De energietransitie begint duidelijk te leven/ vragen te veroorzaken bij bewoners. 
  

      

Drank- en Horecawet     

Aantal basiscontroles  6 Aantal basiscontroles 

Aantal leeftijdsgrenzeninspecties  1 Aantal leeftijdsgrenzeninspecties 

Inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd  1 Inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Aantal opgelegde PV's  0 Aantal opgelegde PV's 

 

Gemeente Edam-Volendam 
 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  42 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  29 inspecties okay 

  waarvan  13 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Koel-en vrieshuizen 

  waarvan  3 inspecties okay 

  waarvan  2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Metaalbewerking- en constructiebedrijven 

  waarvan  1 inspecties okay 

  waarvan  2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  25 inspecties okay 

  waarvan  9 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  1 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  1 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 
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Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  0 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop    aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  36 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  30 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  24 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering asbest/grond  9 aantal vrije veld signaleringen asbest/grondverzet 

Aantal incidenten  0 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  2 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  41 KLACHTEN TOTAAL 

   33 GEUR 

   5 GELUID 

   1 STOF 

     

Energie     

Controle EED  1 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  6 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 1 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  0 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 3 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  3 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  1 aantal maatwerk 

      

Bijzonderheden     

Klaas Puul heeft maatwerk aangevraagd voor een in 2013 geplaatste stikstofopslagtank die niet kan voldoen aan de voorgeschreven afstandseis van 3 meter ten opzichte 

van de erfgrens. ODIJ is met Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en gemeente Edam-Volendam in overleg om te komen tot een veilige oplossing.   
 
Hetzelfde geldt voor Smide Bakery, met het verschil dat zij al maatwerk hebben. 

     

Evenementen     

Geïnspecteerde evenementen  2 Kermis Edam en Kermis Volendam 

 
 

Gemeente Haarlem 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  275 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  167 inspecties okay 

  waarvan  108 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Bouw- en houtbedrijven 

  waarvan  15 inspecties okay 

  waarvan  16 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Horeca 

  waarvan  20 inspecties okay 

  waarvan  20 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Metaalbewerkings- en constructiebedrijven 

  waarvan  5 inspecties okay 

  waarvan  14 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

      

      

      

      

      

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  16 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  2 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 
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Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  2 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop  311 aantal inspecties (asbest)sloop 

Onderverdeling inspecties naar melding/controle  390 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Signalering asbest(sloop)  5 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop 

Aantal incidenten  1 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  2 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  2 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  103 TOTAAL 

   1 AFVAL 

   1 AFVAL/GEUR 

   2 BODEM 

   1 BOUW 

   65 GELUID 

   21 GEUR 

   1 LICHT 

   11 OVERIG 

     

Energie     

Controle EED  13 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  36 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 12 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  7 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI  100 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  7 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  17 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  0 aantal vrijstellingen geluidhinder 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen  3 ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  8 aantal milieuadvies bij RO/bouw 

     

Evenementen     

Geïnspecteerde evenementen  3 Bevrijdingspop, Veerplas Festival, Haarlem Jazz & More (beeldmerken) 

     

Bijzonderheden     

Inspanningen op energiebesparing  
Controle op energiebesparende maatregelen is standaard onderdeel van de inspecties van ODIJ bij de bedrijven in Haarlem. 
 
Pro Senectute heeft in mei de Green Deal Zorg ondertekend. 

Brandveiligheid i.s.m. Haarlem en VRK 
ODIJ neemt in haar inspecties bij bedrijven ook de brandveiligheid mee. Uit controles van ODIJ blijkt dat het naleefgedrag op dit vlak te wensen over laat. Met de VRK 
wordt onderzocht op welke manier de naleving bij bedrijven op het gebied van brandveiligheid op een hoger plan gebracht kan worden. 

Omgevingswet  
Samen met gemeente Haarlem wordt een aantal werkprocessen onder de loep genomen om te kijken hoe straks onder de Omgevingswet gewerkt gaat worden. Ook de 
VRK en het waterschap is hierbij betrokken. 
  

     

Brandveiligheid     
Aantal inspecties waarbij ook op brandveiligheid is geïnspecteerd  160 Aantal inspecties waarbij ook op brandveiligheid is geïnspecteerd 

waarvan aantal inspecties waarbij een overtreding is geconstateerd  23 waarvan aantal inspecties waarbij een overtreding is geconstateerd 

 

Gemeente Heemskerk 
 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  63 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  35 inspecties  

  waarvan  26 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 
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Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Glastuinbouw 

  waarvan  12 inspecties okay 

  waarvan  5 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Open teelt 

  waarvan  6 inspecties okay 

  waarvan  6 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     LPG-tankstations 

  waarvan  1 inspecties okay 

  waarvan  4 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  5 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  2 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  0 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop  44 aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  85 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  8 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  3 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering (asbest)sloop/grond  0 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  2 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  25 TOTAAL KLACHTEN 

   3 GEUR 

   2 AFVAL 

   1 BODEM 

   1 BOUW 

   1 STOF 

  1 WATER 

Energie     

Controle EED  2 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  11 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 7 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  0 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 12 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  3 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  2 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  14 aantal vrijstellingen geluidhinder 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen  0 ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  7  

Hogere waarden besluit  0  

     

Evenementen     

Geïnspecteerde evenementen  9 o.a Koningsnacht centrum, Bier Release, Feestweek, Zomerfestival 
Broekpolder 

     

Milieu-/duurzaamheidsbeleid     

Routekaart aardgasvrije gebouwde omgeving 

De routekaart naar aardgasvrije wijken worden i.s.m. gemeentelijke medewerkers, netwerkbeheerders, afvalinzamelaar, drinkwaterbedrijf voorbereid en uitgewerkt. Een 
verplicht aardgasvrij Nederland in 2050 en een gaskraan die gaat sluiten.Na de Klimaattop in Parijs in 2015 hebben we met 200 landen afgesproken dat de gemiddelde 
temperatuur niet meer dan twee graden mag stijgen. Dat betekent vooral minder en in het jaar 2050 zelfs géén fossiele brandstoffen gebruiken. Alle maatregelen, hoe 
klein ook, leveren daarom een belangrijke bijdrage. Gemeente Heemskerk ging hierover, woensdag 20 juni, met inwoners in gesprek. Via presentaties, vragen en een 
tafelgesprek spraken zij over de opgave om komende jaren de gemeente te verduurzamen. Met de avond heeft de gemeente op gehaald wat er al speelt onder de 
inwoners en wat zij van zichzelf en de gemeente verwachten in deze energietransitie. Acht inwoners meldden zich aan voor de klankbordgroep en zullen zo komende 
maanden voortbouwen op de oogst van de gesprekstafels. 

Collectieve inkoop zonnepanelen 
De collectieve Zonnepanelen actie was een groot succus. Op drie avonden zijn bijna 1.000 geinteresseerden geweest . Dit heeft geleid tot vele honderden offerte -
aanvragen en inkopen van zonnepanelen bij een regionaal samenwerkingsverband van leveranciers. 
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Gemeente Heemstede 
 

Milieu    

Inspecties    

Aantal afgeronde inspecties milieu  31 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  18 inspecties okay 

  waarvan  13 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Horeca 

  waarvan  4 inspecties okay 

  waarvan  4 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Detailhandel 

  waarvan  1 inspecties okay 

  waarvan  5 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  13 inspecties okay 

  waarvan  4 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  3 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  3 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  2 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

      

Bijzonderheden     

Glipperweg 
Met gemeente Heemstede wordt onderzocht hoe het traject aan de Glipperweg met betrekking tot de aanwezige onvergunde baggerdepots tot een bevredigende oplossing 
gebracht kan worden. 

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop  49 aantal inspecties (asbest)sloop 

Onderverdeling inspecties naar melding/controle  69 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  1 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  3 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering (asbest)sloop/grond  2 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  0 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  19 TOTAAL 

   3 AFVAL 

   14 GELUID 

   2 GEUR 

     

Energie     

Controle EED  3 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  6 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  2 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI  6 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  1 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  3 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  0 aantal vrijstellingen geluidhinder 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen  0 ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  2  

Hogere waarden besluit  1  
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Milieu-/duurzaamheidsbeleid     

Verdeling tijd over projecten duurzaamheid     

Publieksacties  10 %  van totale besteding duurzaamheid 

Sportverenigingen verduurzaming  5 %  van totale besteding duurzaamheid 

Scholen verduurzaming  10 %  van totale besteding duurzaamheid 

Duurzaam bouwen  10 %  van totale besteding duurzaamheid 

Greendeal Zorg  5 %  van totale besteding duurzaamheid 

NME-vergoeding basisscholen  5 %  van totale besteding duurzaamheid 

Gemeentelijk Jaarplan Duurzaamheid  5 %  van totale besteding duurzaamheid 

MVI  10 %  van totale besteding duurzaamheid 

Duurzaam bouwloket  5 %  van totale besteding duurzaamheid 

Energietransitie  20 %  van totale besteding duurzaamheid 

Overig  15 %  van totale besteding duurzaamheid 

  100  

Bijzonderheden 
  

Huizenaanpak 
In Heemstede is een collectieve zonnepanelen actie gelanceerd in samenwerking met de Huizenaanpak. Hieruit zijn ruim 500 inschrijvingen vanuit Bloemendaal en 
Heemstede voortgekomen. Inmiddels zijn er 199 offertes gemaakt die tot 1 oktober geaccepteerd kunnen worden. 

Sportvererenigingen 
Bij avond met sportverenigingen geweest. Zij gaan energiegegevens aanleveren en willen plan maken om te verduurzamen. 

Digitaal opkopersregister     

Aantal inspecties  8 Aantal fysieke inspecties 

Aantal digitale inspecties  17 Aantal digitale inspecties 

Aantal overtredingen  7 Inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

        

Drank- en Horecawet     

Aantal basiscontroles  7 Aantal basiscontroles 

Aantal leeftijdsgrenzeninspecties  0 Aantal leeftijdsgrenzeninspecties 

Inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd  5 Inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Aantal opgelegde PV's  0 Aantal opgelegde PV's 

 

Gemeente Landsmeer 
 
 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  32 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  22 inspecties okay 

  waarvan  10 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Horeca 

  waarvan  5 inspecties okay 

  waarvan  5 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Aandachtsbedrijven 

  waarvan  0 inspecties okay 

  waarvan  2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  17 inspecties okay 

  waarvan  3 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  3 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  0 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  0 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop    aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  23 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  5 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  0 aantal Bbk-inspecties 
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Signalering (asbest)sloop/grond  5 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  0 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  1 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  1 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  12 KLACHTEN TOTAAL 

   4 GEUR 

   3 GELUID 

   1 AFVAL 

   1 ASBEST 

   1 LICHT 

  1 STOF 

  1 WATER 

Energie     

Controle EED  0 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  6 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 0 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  0 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 8 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  2 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  0 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder    aantal vrijstellingen geluidhinder 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  3  

Hogere waarden besluit  0  

     

Evenementen  10  

Geïnspecteerde evenementen  5  

     

Milieu-/duurzaamheidsbeleid     

Publieksacties - wijken  20 %  van totale besteding duurzaamheid 

Energietransitie  50 %  van totale besteding duurzaamheid 

Regionale sessies  30 %  van totale besteding duurzaamheid 

      

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 
Voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid van de gemeente Landsmeer is input geleverd en zijn projecten aangedragen welke ODIJ in samenwerking met 
verschillende partijen voor de gemeente zou kunnen uitvoeren. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid zal naar verwachting in november worden vastgesteld door de 
raad.  

Duurzame Huizenroute 
De promotieactie voor de Duurzame Huizenroute is in voorbereiding (3 en 10 november). 

       

Drank- en Horecawet     

Aantal basiscontroles  16 Aantal basiscontroles 

Aantal leeftijdsgrenzeninspecties  6 Aantal leeftijdsgrenzeninspecties 

Aantal geconstateerde overtredingen  0 Aantal geconstateerde overtredingen 

Aantal opgelegde PV's  0 Aantal opgelegde PV's 

     

Brandveiligheid     

Aantal aanvragen en meldingen brandveilig gebruik  2 Aantal aanvragen en meldingen brandveilig gebruik 

Aantal toezichtsinspecties (onderdeel milieu inspectie)  38 Aantal toezichtsinspecties (onderdeel milieu inspectie) 

Aantal adviezen brandveiligheid/brandpreventie bouwplannen  1 Aantal adviezen brandveiligheid/brandpreventie bouwplannen 

 

Gemeente Oostzaan 
 

Milieu    
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Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  21 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  14 inspecties okay 

  waarvan  7 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   LPG-tankstations 

  waarvan  0 inspecties okay 

  waarvan  2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Horeca 

  waarvan  0 inspecties okay 

  waarvan  2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  14 inspecties okay 

  waarvan  3 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  2 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  0 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  1 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop    aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  8 aantal ontvangen asbestmeldingen 

     

Bbk-meldingen  4 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  2 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering (asbest)sloop/grond  0 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  0 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  8 KLACHTEN TOTAAL 

   4 GEUR 

   3 GELUID 

   1 STOF 

     

Energie     

Controle EED  2 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  1 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 0 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  0 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 6 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  1 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  0 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  0 aantal vrijstellingen geluidhinder 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  2  

Hogere waarden besluit  0   

     

Evenementen     

Advies evenementen  24  

Geïnspecteerde evenementen  2  

     

Milieu-/duurzaamheidsbeleid     

Gemeentelijk vastgoed  10 %  van totale besteding duurzaamheid 

Publieksacties - wijken  20 %  van totale besteding duurzaamheid 

      

Energietransitie  50 %  van totale besteding duurzaamheid 
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Regionale sessies  20 %  van totale besteding duurzaamheid 

Duurzame Huizenroute 
De promotieactie voor de Duurzame Huizenroute is in voorbereiding (3 en 10 november). 

De Kunstgreep 
Het onderzoek naar klimaatbeheersing en energiebesparing voor het gemeentelijke gebouw 'De Kunstgreep' is afgerond. Deze zal samen met de gebouwenbeheerder 
worden afgestemd met de portefeuillehouder en in overleg worden voorgelegd aan college en raad.  

Collectieve inkoop zonnepanelen 
Collectieve inkoop zonnepanelen is in voorbereiding. Informatie bijeenkomst in De Kunstgreep op dinsdag 16 oktober.  

Brandveiligheid     

Aantal aanvragen en meldingen brandveilig gebruik  1 Aantal aanvragen en meldingen brandveilig gebruik 

Aantal toezichtsinspecties (onderdeel milieu inspectie)  20 Aantal toezichtsinspecties (onderdeel milieu inspectie) 

Aantal adviezen brandveiligheid/brandpreventie bouwplannen  4 Aantal adviezen brandveiligheid/brandpreventie bouwplannen 

     

Drank- en Horecawet     

Aantal basiscontroles  10 Aantal basiscontroles 

Aantal leeftijdsgrenzeninspecties  5 Aantal leeftijdsgrenzeninspecties 

Aantal geconstateerde overtredingen  0 Aantal geconstateerde overtredingen 

Aantal opgelegde PV's  0 Aantal opgelegde PV's 

 

Gemeente Purmerend 
 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  19 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  15 inspecties okay 

  waarvan  4 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Metaalbewerkings- en constructiebedrijven 

  waarvan  2 inspecties okay 

  waarvan  2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     LPG-tankstations 

  waarvan  0 inspecties okay 

  waarvan  1 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  13 inspecties okay 

  waarvan  1 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  0 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  0 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  0 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop    aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  140 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  36 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  3 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering asbest/grond  2 aantal vrije veld signaleringen asbest/grondverzet 

Aantal incidenten  1 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  2 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  4 KLACHTEN TOTAAL 

   2 GELUID 

   1 GEUR 

   1 AFVAL 

     

Energie     

Controle EED  2 aantal inspecties EED 
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Controle erkende maatregelen  0 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 0 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  1 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 

breken/sloop/BLBI 

 13 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  4 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  0 aantal maatwerk 

Bijzonderheden     

De vergunning van De Graaf Groep is onherroepelijk ondanks het meningsverschil met het bedrijf. De vraag of afvalstoffen moeten worden gemeld in de Landelijke 
registratie voor afvalstoffen wordt met handhaving meegenomen. 
 
Bij Hegon Cosmetics is de brandblusinstallatie voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke afvalstoffen succesvol getest.  

 

Gemeente Uitgeest 
 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  12 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  6 inspecties okay 

  waarvan  5 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Metaalbewerkings- en constructiebedrijven 

  waarvan  0 inspecties okay 

  waarvan  1 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Horeca 

  waarvan  1 inspecties okay 

  waarvan  1 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  5 inspecties okay 

  waarvan  3 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  3 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  0 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  0 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal  inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop  7 aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  11 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  11 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  2 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering (asbest)sloop/grond  1 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  0 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  7 TOTAAL 

   3 GELUID 

   1 BOUW 

   1 SLOOP 

   1 GEUR 

  1 STOF 

Energie     

Controle EED  1 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  1 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 0 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  3 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     
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aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 9 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  5 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  1 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  9 aantal vrijstellingen geluidhinder 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen  0 ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  2  

Hogere waarden besluit  0  

     

Evenementen/APV     

Geïnspecteerde evenementen  9 Kermis Uitgeest, Open Watersportdag, Cor Groenewegen toernooi, Obstacle 

Run, Huttenweek 

Aantal inspecties niet-inrichtinggebonden milieutaken, beheer openbare 
ruimte, horeca 

 32 Aantal inspecties niet-inrichtinggebonden milieutaken, beheer openbare ruimte, 
horeca 

Aantal opgelegde PV's  0 Aantal opgelegde PV's 

  *  Voor evenementen/APV zijn 7 adviezen geschreven 

Milieu-/duurzaamheidsbeleid     

GreenBiz Uitgeest 
Afgelopen tertaal is een intensief traject opgestart om ondernemers op het bedrijventerrein te mobiliseren en stimuleren om deel te nemen in een kerngroep en (opnieuw) 
bekendheid te genereren voor GreenBiz. Deze stimulans wordt ingezet vanuit het duurzaamheidsprogramma Uitgeest. 
 
Er was een kerngroep maar deze was niet actief. Na een startbijenkomst in juni (waarbij wethouder Antoine Tromp de ambities vanuit de gemeente heeft toegelicht) zijn 
diverse ondernemers benaderd, is een nieuwe kerngroep gevormd. Ondertussen hebben wij een energiepotentieelscan laten uitvoeren door TNO waarbij heel grofmazig de 
kansen voor energiebesparing inzichtelijk zijn gemaakt.  
 
3 oktober is een 1e ontbijtsessie met deze kerngroep om de doelen en inzet met elkaar te bespreken en op basis van de energiescan een concreet aanbod voor 
ondernemers te bespreken. Ook zijn contacten gelegd en worden onderhouden met DUEC om elkaar te versterken waar kan, en t.a.v. het met - vanuit BUCH opgestarte- 
traject met ondernemers op het bedrijventerrein mbt de herinrichting. 
 
Daarnaast sturen wij nieuwsbrieven naar ondernemers en hebben we een aantal factsheets ontwikkeld om ondernemers gerichte informatie te kunnen bieden op het 
gebied van energiebesparing en verplichte maatregelen. 

Uitgeest aardgasvrij 
Voor de wijkgerichte aanpak om Uitgeest aardgasvrij te maken voor 2050 wordt met partners als woningcorporaties,   DUEC , nutsbedrijven onderzocht welke wijken het 
meest kansrijk zijn om te starten. Deze routekaart zal eind 2018 voorgelegd worden aan de raad. 

Drank- en Horecawet     

Aantal basiscontroles  3 Aantal basiscontroles 

Aantal leeftijdsgrenzeninspecties  2 Aantal leeftijdsgrenzeninspecties 

Inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd  1 Inspectie waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Aantal opgelegde PV's  0 Aantal opgelegde PV's 

Brandveiligheid     

Aantal aanvragen en meldingen brandveilig gebruik  4 Aantal aanvragen en meldingen brandveilig gebruik 

Aantal toezichtsinspecties (onderdeel milieu inspectie)  12 Aantal toezichtsinspecties (onderdeel milieu inspectie) 

Aantal adviezen brandveiligheid/brandpreventie bouwplannen  4 Aantal adviezen brandveiligheid/brandpreventie bouwplannen 

Wabo/BWT     

Aantal afgeronde inspecties bij omgevingszaken BWT  * Aantal afgeronde inspecties bij omgevingszaken BWT 

Onderverdeling inspecties naar melding/controle  * Onderverdeling inspecties naar melding/controle 

Overtredingen  * Overtredingen 

Opgelegde bouwstop  2 Opgelegde bouwstop 

Bouwkundige advisering  66 Bouwkundige advisering 

Constructieve toets akkoord  15 Constructieve toets akkoord 

Constructieve toets niet akkoord  4 Constructieve toets niet akkoord 

Monumenten controles  4 Monumenten controles 

    

  * BWT-inspecties voor gemeente Uitgeest worden verwerkt in Squit XO in het 
systeem van de BUCH. Voor ODIJ is hierdoor niet na te gaan hoeveel inspecties 
zijn uitgevoerd en/of afgerond. 

 
 

Gemeente Velsen 
 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  189 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  152 inspecties okay 

  waarvan  37 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 
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Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Koel- en vrieshuizen 

  waarvan  1 inspecties okay 

  waarvan  7 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Detailhandel 

  waarvan  5 inspecties okay 

  waarvan  4 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Opslag propaan 

  waarvan  0 inspecties okay 

  waarvan  3 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  10 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  3 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  2 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop  32 aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  140 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  20 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  8 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering (asbest)sloop/grond  2 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  2 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  6 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  1 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  141 aantal digitale checkisten 

   73 aantal klachten geluid inclusief laagfrequent geluid 

   42 aantal klachten stof 

   23 aantal klachten geur 

   8 aantal klachten afval 

   4 aantal klachten licht 

   3 aantal klachten openbare orde 

   2 aantal klachten asbest 

  1 aantal klachten bodem  

Energie     

Controle EED  5 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  29 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 15 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  3 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 34 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  10 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  1 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  50 aantal vrijstellingen geluidhinder 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen    ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 

     

Evenementen     

Geïnspecteerde evenementen  35 o.a Havenfestival, Feestweek Santpoort, IJmuiden, Driehuis, Dance, Dutch en 
Latin, Full Moon, Promised Land, Dubwise 

     

Milieu-/duurzaamheidsbeleid     

Duurzame Huizenroute 
Promotie Duurzame Huizenroute bijvoorbeeld 19 september op Radio IJmond. 

GreenBiz 
Voor het bedrijfsterrein Broekerwerf is eind juli een nieuwsbrief verzonden. Er is een intensief traject opgestart om ondernemers op het bedrijventerrein te mobiliseren en 
stimuleren om deel te nemen in een kerngroep en (opnieuw) bekendheid te genereren voor GreenBiz. Daarnaast is de oude kerngroep benaderd om de Greenbiz opnieuw 
te starten. Eind september is er een bijeenkomst met deze kerngroep  om te bespreken welke interessen/initiatieven er zijn. We denken aan een energie potentieel scan, 
zonnepanelen actie en een vervolg op de nieuwsbrief.  
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Energietransitie 
De routekaarten naar aardgasvrije wijken worden i.s.m. gemeentelijke medewerkers, netwerkbeheerders, afvalinzamelaar, drinkwaterbedrijf voorbereid en uitgewerkt.Een 
verplicht aardgasvrij Nederland in 2050 en een gaskraan die gaat sluiten. Dit was aanleiding om met inwoners van Velsen te praten over de grote gevolgen hiervan voor 
het wonen en leven in de gemeente Velsen. Daarom nodigde de gemeente haar inwoners uit om op 11 juli mee te praten over de weg hoe te komen tot een aardgasvrije 
gemeente. 60 inwoners gingen met de gemeente en met elkaar in gesprek.Voor 2021 moet er een regionaal plan en een planning zijn waarbij wordt aangegeven hoe de 
gemeente stap voor stap over gaat op duurzame energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Dit om uiteindelijk in 2050 allemaal aardgasvrij 
te wonen, werken en leven. Omgevingsdienst IJmond en gemeente Velsen ontwikkelen samen met andere gemeenten uit de regio een planning om wijken geleidelijk over 
te laten gaan. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken in welke wijken er grootschalige veranderingen in de openbare ruimte gepland zijn. Hierdoor kan de infrastructuur onder 
de grond makkelijker worden benut of aangepast.Het merendeel van de deelnemers iwas al bezig met het verduurzamen van de woning. Ook werd steeds meer duidelijk 
waar nog een vraag of verwachting naar de gemeente toe leeft. 

Havenverordening     

Aantal toezichtsinspecties  47 Aantal toezichtsinspecties 

Aantal geconstateerde overtredingen  6 Aantal geconstateerde overtredingen 

Aantal behandelde ontheffingen en meldingen  30 Aantal behandelde ontheffingen en meldingen 

Aantal adviezen ligplaatstoewijzing  2 Aantal adviezen ligplaatstoewijzing 

Haven gerelateerde klachten  7 Aantal klachten haven 

Bijzonderheden    

Momenteel lopen 2 trajecten voor het aanpassen van de havenverordening. Er loopt een procedure voor het toepassen van LNG in de haven als brandstof. Daarnaast 
wordt de gehele havenverordening herzien. De verwachting is dat voor de zomer van 2019 beide procedures ter visie worden gelegd.  

Het platform Atlantic Rotterdam heeft na een periode van ruim 3,5 jaar in de Haringhaven de haven verlaten  en heeft koers gezet naar Izmir. In Izmir wordt het platform 
totaal gesloopt. 

 

Gemeente Waterland 
 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  28 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  21 inspecties okay 

  waarvan  7 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Veehouderijen 

  waarvan  16 inspecties okay 

  waarvan  4 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Transportbedrijven 

  waarvan  0 inspecties okay 

  waarvan  2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  5 inspecties okay 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  1 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  1 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  0 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop    aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  52 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  14 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  12 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering (asbest)sloop/grond  3 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  0 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  6 KLACHTEN TOTAAL 

   2 GELUID 

   1 AFVAL 

   1 GEUR 

   1 STOF 

   1 WATER 

     

Evenementen     

advies evenementen  5  
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Geïnspecteerde evenementen  4 beeldmerken 

     

Energie     

Controle EED  0 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  3 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 0 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  0 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 7 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  7 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  1 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  0 aantal vrijstellingen geluidhinder 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  7  

Hogere waarden besluit  0  

     

 

Gemeente Wormerland 
 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  49 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  32 inspecties okay 

  waarvan  17 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief inspecties 
okay/niet-okay 

   Metaalbewerkings- en constructiebedrijven 

  waarvan  3 inspecties okay 

  waarvan  2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Koel- en vrieshuizen 

  waarvan  1 inspecties okay 

  waarvan  2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  27 inspecties okay 

  waarvan  13 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

      

Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  2 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  1 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  0 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop    aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  32 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  15 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  10 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering (asbest)sloop/grond  6 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  2 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  21 KLACHTEN TOTAAL 

   8 GELUID 

   7 GEUR 

   3 AFVAL 

   2 WATER 

  1 BOUW 

Energie     
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Controle EED  0 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  7 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 5 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  0 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/sloop/BLBI 

 6 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  2 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  2 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder    aantal vrijstellingen geluidhinder 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  5  

Hogere waarden besluit  0  

     

Evenementen     

advies evenementen  43  

Geïnspecteerde evenementen  6  

     

Milieu-/duurzaamheidsbeleid     

Gemeentelijk vastgoed  20 %  van totale besteding duurzaamheid 

Publieksacties - wijken  20 %  van totale besteding duurzaamheid 

Energietransitie  40 %  van totale besteding duurzaamheid 

Regionale sessies  20 %  van totale besteding duurzaamheid 

Duurzame Huizenroute 
De promotieactie voor de Duurzame Huizenroute is in voorbereiding (3 en 10 november).Op 3 november organiseert ODIJ een fietsroute langs 5 woningen in Wormerland 
waarvan de bewoners duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen. 

Duurzaamheidsvisie 
Duurzaamheidsvisie: Samen op weg naar Klimaatneutraal Wormerland ligt bij het college en zal na akkoord worden voorgelegd aan de raad.  

Zonnepanelen MFA 
Advies en offerte voor het plaatsen van 51 zonnepanelen op de MFA in Neck ligt bij het college en zal na akkoord worden voorgelegd aan de raad.  

Verduurzaming Het Zwet 
Offerte uitvraag voor onderzoek naar verduurzaming van buitenzwembad Het Zwet is afgerond. De opdracht zal na college akkoord worden gegunt en uitgevoerd.  

‘Het Groene Festival' 
Energiemarkt: 'Het Groene Festival' is in voorbereiding en zal plaats vinden op zaterdag 13 oktober. Met inspirerende sprekers zoals Diederik Samson en informatie naar 
een aardgasvrije woning door het Duurzaam Bouwloket. Tevens start collectieve inkoop zonnepanelen. Extra informatiebijeenkomst in Groos op donderdag 18 oktober.  

Brandveiligheid     

Aantal aanvragen en meldingen brandveilig gebruik  4 Aantal aanvragen en meldingen brandveilig gebruik 

Aantal toezichtsinspecties (onderdeel milieu inspectie)  26 Aantal toezichtsinspecties (onderdeel milieu inspectie) 

Aantal adviezen brandveiligheid/brandpreventie bouwplannen  10 Aantal adviezen brandveiligheid/brandpreventie bouwplannen 

Drank- en Horecawet     

Aantal basiscontroles  14 Aantal basiscontroles 

Aantal leeftijdsgrenzeninspecties  6 Aantal leeftijdsgrenzeninspecties 

Aantal geconstateerde overtredingen  0 Aantal geconstateerde overtredingen 

Aantal opgelegde PV's  0 Aantal opgelegde PV's 

 

Gemeente Zandvoort 
 

Milieu    

Inspecties     

Aantal afgeronde inspecties milieu  25 afgeronde inspecties milieu 

  waarvan  22 inspecties okay 

  waarvan  3 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Onderverdeling inspecties naar branche/activiteit inclusief 
inspecties okay/niet-okay 

   Tankstations 

  waarvan  0 inspecties okay 

  waarvan  2 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

     Overig 

  waarvan  22 inspecties okay 

  waarvan  1 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 
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Aantal vooraankondigingen bestuurlijke last (l.o.d., l.o.b.)  11 aantal vooraankondigingen bestuurlijke lasten 

Aantal opgelegde bestuurlijke lasten (l.o.d., l.o.b.)  0 aantal opgelegde bestuurlijke lasten 

Aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm)  0 aantal strafrechtelijke beschikkingen (PV+Bsbm) 

      

Bijzonderheden     

Zandvoort Alive 
Op verzoek van de burgemeester zijn is tijdens Zandvoort Alive in juli ten behoeve van onderzoek naar het toepassen van dB(C )-normen in de evenementvergunning 
geluidsmetingen uitgevoerd. Hierbij is onder meer onderzocht wat naar beneden bijstellen van het dB(C)-geluid voor effect heeft op de beleving van aanwezige bezoekers 
en omwonenden. 

Circuitpark Zandvoort 
Geluidklachten van omwonenden en Platform Rust bij de Kust brengen in de afhandeling een aanzienlijk tijdsbeslag met zich mee. Met name rondom grote races kan rustig 
gesproken worden van een explosie aan klachten. Uit de rapportages en controles van Omgevingsdienst IJmond volgt echter dat Circuitpark Zandvoort zich aan de 
vergunningvoorwaarden omtrent geluid houdt. Vanuit de gemeente zowel als het circuit wordt nu gekeken op welke wijze opvolging gegeven kan worden aan de klachten. 
 

     

Aantal inspecties bij omgevingszaken (asbest)sloop  44 aantal inspecties (asbest)sloop 

Aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen  50 aantal ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

     

Bbk-meldingen  3 aantal ontvangen Bbk-meldingen 

Bbk-inspecties  4 aantal Bbk-inspecties 

     

Signalering (asbest)sloop/grond  2 aantal vrije veld signaleringen (asbest)sloop/grondverzet 

Aantal incidenten  0 Aantal incidenten 

Aantal gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal gemelde ongewone voorvallen 

Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen  0 Aantal niet-gemelde ongewone voorvallen 

     

Klachten      

Klachten uitgesplitst naar soort en aantal  79 TOTAAL 

   2 AFVAL 

   1 SLOOP 

   9 ILLEGALE BOUW/GEBRUIK 

   50 GELUID 

   4 GEUR 

   1 LICHT 

   12 OVERIG 

     

Energie     

Controle EED  0 aantal inspecties EED 

Controle erkende maatregelen  1 aantal afgeronde inspecties erkende maatregelen 

  waarvan 0 inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

Plaatsingen dataloggers  8 aantal plaatsingen datalogger 

     

Vergunningen, meldingen en ontheffingen     

aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel 
breken/BLBI 

 9 aantal afgeronde meldingen activiteitenbesluit/mobiel breken/BLBI 

aantal milieuvergunningen  0 aantal milieuvergunningen 

aantal maatwerk  1 aantal maatwerk 

aantal vrijstellingen geluidhinder  0 aantal vrijstellingen geluidhinder 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen  0 ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 

     

Ruimtelijk     

aantal milieuadvies bij RO/bouw  1  

Hogere waarden besluit  0  

     

Evenementen     

Geïnspecteerde evenementen  1 Zandvoort Alive 

Milieu-/duurzaamheidsbeleid     

Nota Duurzaamheid 
Na de collegevorming is gestart met brainstormen over de vormgeving van een nieuwe nota duurzaamheid voor gemeente Zandvoort. Uitgangspunt zijn de goede 
voorbeelden die er in Zandvoort reeds zijn op het gebied van duurzaamheid. Naast de lange termijn (energietransitie, circulair, klimaatadaptief) wordt gedacht over een 
actieprogramma waarbij op korte termijn al zichtbare resultaten kunnen worden geboekt. Er moet nog een grote stap gemaakt worden, met name in de bewustwording 
onder zowel ondernemers als bij inwoners van Zandvoort.  

Ondernemersgala 2018 
ODIJ ondersteunt de organisatie van het Ondernemersgala 2018 met als thema Duurzaamheid. 

Wabo/BWT     
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Aantal bestede uren   5.137 Aantal bestede uren 

Aantal resterende uren   1.800 Aantal resterende uren 

      

Aantal vergunningen    Aantal verleende vergunningen 

a. reguliere procedure  118 a. reguliere procedure 

b. uitgebreide procedure  3 b. uitgebreide procedure 

c. splitsingsvergunning  1 c. splitsingsvergunning 

d. tijdelijke gebruiksvergunning  11 d. tijdelijke gebruiksvergunning 

e. principeverzoeken  12 e. principeverzoeken 

f. huisnummerbesluiten  16 f. huisnummerbesluiten 

     

Kosten constructieberekeningen  € 14.356,00 Kosten constructieberekeningen 

Leges doorgezet naar GBKZ ter heffing  € 65.732,30 Leges doorgezet naar GBKZ ter heffing 

     

Aantal afgeronde inspecties BWT  180 Aantal afgeronde inspecties BWT 

Aantal afgeronde inspecties bestemmingsplan  3 Aantal afgeronde inspecties bestemmingsplan 

 

Provincie Noord-Holland 
 

Milieu     

Aantal verleende (omgevings)vergunningen aan inrichtingen 2 Aantal verleende (omgevings)vergunningen aan inrichtingen 

Aantal inrichtinggebonden controles 2 Aantal inrichtinggebonden controles 

Aantal inrichtinggebonden hercontroles 3 Aantal inrichtinggebonden hercontroles 

Aantal geconstateerde overtredingen 23 Aantal geconstateerde overtredingen 

Aantal opgelegde BSBm’s 0 Aantal opgelegde BSBm’s 

Aantal gevallen waarin bestuursdwang is opgelegd 0 Aantal gevallen waarin bestuursdwang is opgelegd 

Aantal opgelegde dwangsommen  1 Aantal opgelegde dwangsommen  

Aantal opgelegde processen-verbaal 0 Aantal opgelegde processen-verbaal 

      

Aantal ontvangen klachten inrichtinggebonden 3 Aantal ontvangen klachten inrichtinggebonden 

Waarvan geleid tot inspectie 1 Waarvan geleid tot inspectie 

Waarvan leidend tot oplegging sanctie 0 Waarvan leidend tot oplegging sanctie 

Aantal meldingen ongewone voorvallen 0 Aantal meldingen ongewone voorvallen 

Aantal ontvangen klachten bodem 0 Aantal ontvangen klachten bodem 

   

BUS-meldingen, Wbb 
(zowel mobiel/immobiel als tijdelijke uitplaatsing) 

280 BUS-meldingen, Wbb 
(zowel mobiel/immobiel als tijdelijke uitplaatsing) 

Beschikkingen Ernst en Spoed, Wbb 0 Beschikkingen Ernst en Spoed, Wbb 

Beschikkingen Saneringsplan, Wbb 27 Beschikkingen Saneringsplan, Wbb 

Beschikkingen Nazorg, Wbb 
(inclusief het beoordelen/instemmmen van het nazorgplan) 

12 Beschikkingen Nazorg, Wbb 
(inclusief het beoordelen/instemmmen van het nazorgplan) 

     

Aantal uitgevoerde controles van beschikkingen en BUS-meldingen op 
basis van de Wet Bodembescherming 

276 Aantal uitgevoerde controles van beschikkingen en BUS-meldingen op basis 
van de Wet Bodembescherming 

     

Toelichting op de inrichtinggebonden VTH-taken 
 

  

  
Averijhaven is niet meer in gebruik en is in afwachting van ontmanteling. In 2017 is de toezichtscontrole gestart, waarvan in 2018 de hercontrole heeft 
plaatsgevonden.  
 
Treffers heeft een dwangsom verbeurd. De dwangsom is opgelegd door Inspectie Leefomgeving en Transport voor niet naleven WEEELABEX.  WEEELABEX is de 
wettelijk verplichte kwaliteitsnorm voor het be- en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De vergunningaanvraag ligt reeds enige 
tijd stil in afwachting van een door een ander bestuursorgaan uit te voeren toetsing. 
 
Bij Braam heeft n.a.v. de nieuwe verleende omgevingsvergunning een opleveringscontrole plaatsgevonden met een administratieve controle op de inzameling 
van afvalstoffen. Deze heeft tot een behoorlijk aantal overtredingen geleid wat enigszins een vertekend beeld geeft bij aantal overtredingen op het totaal aantal 
constateringen bij bedrijven die namens Provincie Noord-Holland zijn bezocht. 
 
Bij Spaarnelanden zijn hercontroles uitgevoerd n.a.v. eerder geconstateerde overtredingen. Hierbij zijn opnieuw overtredingen geconstateerd, die inmiddels zijn 
opgelost. Er wordt een aanvraag omgevingsvergunning verwacht. 
 
Op 8 januari 2018 is aan Riwald een gedoogbeschikking verleend. De aanvraag om een revisievergunning loopt. 

 


