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Kern van het onderwerp 

Voor u ligt de 1ste Bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2020. In december 

vorig jaar is het Uitvoeringsprogramma 2020 Omgevingsdienst IJmond vastgesteld door het 

algemeen bestuur. De gemeenten waarvoor we werken zijn hierbij onderverdeeld in drie 

regio’s: regio IJmond, regio Zuid-Kennemerland en regio Waterland. De uitvoering is hierop 

ingericht, evenals de verantwoording. De rapportage start met een beschrijving van onze 

werkzaamheden gebiedsbreed. In de navolgende onderdelen wordt dit weergegeven op de 

schaal van de individuele gemeente. De rapportage sluit af met het onderdeel Provincie 

Noord-Holland.  

Het door ons aangeleverde is in conceptvorm en zal bij het Algemeen Bestuur de opmaak 

bevatten die eerder is besproken. 

Financieel jan-apr 2020 

PROGRAMMA MILIEU EN LEEFOMGEVING 

Realisatie  Begroting  

1e 
 gewijzi
gde begroting Realisatie 

2020 2020 2020 2019 

Totaal baten  
               
3.831.765  

               
3.568.260  

               
3.728.643  

               
3.923.637  

Totaal directe lasten 
               
2.924.674  

               
2.579.612  

               
2.739.718  

               
2.991.908  

Overhead 
                  
961.345  

                  
999.414  

                  
999.690  

                  
958.229  

Saldo van baten en lasten 
                  
54.253- 

                  
10.764- 

                  
10.764- 

                  
26.499- 

Toevoeging aan reserves 
                            
-        

                            
-    

Onttrekking aan reserves 
                    
10.765  

                    
10.765  

                    
10.765  

                    
26.500  

Resultaat 
                  
43.488- 

                            
1  

                            
1  

                            
1  

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

elke vier maanden bij. De bijdrage in het eerste tertiair zijn verantwoord op basis van het 

tarief in de laatst vastgestelde begroting 2020 (€ 81,70) (AB 03-07-2019). Wij hebben een 
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begrotingswijziging aangeboden ter zienswijze, deze is nog niet in de realisatie verwerkt. 

Na vaststelling van de begrotingswijzigingen volgen in de tweede tertiair de herrekeningen.  

Doordat de baten in de verantwoording lager zijn dan onze lasten hebben wij een tekort. 

Het tekort is echter lager dan wij hadden verwacht toen wij de begrotingswijzing 2020 

hebben opgesteld. Dit is toe te schrijven aan de realisatie van extra incidentele baten.  

We verwachten dat de jaarrekening sluit met een licht positief resultaat. 

Personeel 

Het verzuimpercentage over de eerste vier maanden bedraagt gemiddeld 6,14%. Het lang 

verzuim in deze periode is 3,11%, hetgeen het gemiddelde verzuimpercentage sterk 

beïnvloedt. Gedurende de eerste vier maanden van dit jaar hebben wij afscheid genomen 

van drie medewerkers. Hierdoor is voor collega’s gelegenheid ontstaan om door te stromen. 

Een aantal interne verschuivingen was vorig jaar ook de aanzet tot het organiseren van een 

nieuwe opleiding, die in oktober 2019 van start ging. Naar verwachting ronden acht nieuwe 

medewerkers de opleiding af in juni. Specificaties over de in-, uit- en doorstroom en de 

gevolgde opleiding staan in de bestuursrapportage. 

Inhoudelijk 

De uitvoering van ons Uitvoeringsprogramma 2020 ligt op schema.  

Het nieuws rondom de Coronacrisis (covid-19) heeft gevolgen voor de reeds geplande 

werkzaamheden. Controles hebben wij moeten aanpassen, maar de ODIJ gaat op een 

verstandige en veilige manier door. Het werken tijdens Corona vraagt om de nodige 

creativiteit, en veel werk vindt digitaal plaats. Inspecteurs hebben de beschikking over 

een drone en zullen bij bedrijven door middel van teleconference in gesprek gaan met 

ondernemers. In de regio blijven wij wel zichtbaar door regelmatig onze ronde te rijden 

daarbij lettende op bijzonderheden. Bij incidenten hebben wij onze calamiteitendienst 

die als altijd alert is. Per situatie beoordelen zij of een controle ter plaatse moet worden 

uitgevoerd of dat het anders kan. Veranderingen vanuit het RIVM zullen leidend zijn in 

eventuele aanpassingen op het gebied van toezicht. Dit gebeurt in overleg met de 

gemeente en zal in het tweede tertaal weer ter sprake komen.  

Afgelopen jaar is veel tijd besteed aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 

januari 2021. Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen heef echter in een 

brief naar de Eerste en Tweede Kamer hierover om uitstel gevraagd. De combinatie van 

een stevige implementatieopgave en de maatregelen rondom het coronavirus hebben een 

grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. Het uitstellen van de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet komt niet als een grote verrassing. Uitstel betekent 

overigens zeker ook geen afstel. De afgelopen maanden is er veel werk verzet o.a. op het 

digitale spoor, het draaien van pilots, het borgen van kennis en het bedenken van plannen 

die allerlei voorbereidingsacties voor het laatste jaar bevatten.  

Op die manier zorgen we dat we er straks echt klaar voor zijn. Aan al deze 

voorbereidingsacties wordt op dit moment hard gewerkt, maar de teamplannen laten ook 
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zien dat er nog veel te doen is. De extra tijd die we nu krijgen is dus zeer welkom om ons 

nog beter voor te bereiden. In het tweede tertaal zal dit onderwerp nadrukkelijk op onze 

agenda (blijven) staan. 

Met uitstel van de Omgevingswet, is ook de warme overdracht van de bodemtaken 

uitgesteld. Het uitstel geeft de mogelijkheid om landelijk verdere afspraken te maken over 

de financiën. Afspraken die belangrijk zijn voor verder overleg met gemeenten. Het 

Bestuurlijk Bodemberaad, dat eerder dit jaar stond gepland, is mede hierdoor niet 

doorgegaan.  

Wij houden gemeenten hierover geïnformeerd. 

Belangrijk om ook nog te vermelden is stikstof. De regelgeving hierbij is nu goed 

geïmplementeerd in onze werkzaamheden bij advisering. Voor ieder bouw-ruimtelijk plan 

worden stikstofberekeningen aangeleverd.  

Deze worden gecontroleerd, vaak daarna nog aangepast. Vervolgens worden deze akkoord 

bevonden of er dient een Wnb-vergunning bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

aangevraagd te worden. 

Voorgesteld besluit: 

1. De 1ste Bestuursrapportage over de maanden januari tot en met april 2020 vast te 

stellen.  

 

Besluit: conform / aanhouden / afwijkend besluit  

 de voorzitter de secretaris / directeur,   

 H. Erol  L.A. Pannekeet  
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1. Inleiding  
  

Dit is de bestuur rapportage over de periode januari tot en met 

april 2020.   

  

  

Doelstelling  

Deze bestuur rapportage maakt deel uit van onze planning en control cyclus. 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 de begroting 2020 en indien nodig bij te stellen.  
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2. Sociaal verslag  

  

Inleiding  

Momenteel wordt de wereld in z’n greep gehouden door het coronavirus. Niet alleen vanwege het 

aantal besmettingen en doden door het virus, maar ook door alle maatregelen om verdere 

verspreiding te voorkomen. Vanaf de aankondiging van de maatregelen door de Rijksoverheid op 

12 maart 2020, hebben ook wij opgeroepen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. De kantoren 

zijn open en iedereen is bereikbaar. Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld en houden we 

medewerkers wekelijks op de hoogte van de maatregelen die we nemen om straks een veilige 

werkplek in de 1,5 meter samenleving te kunnen waarborgen.   

  

Medewerkers moeten vanuit huis werken waar in sommige huishoudens ook partner en kinderen 

(in allerlei leeftijden) thuis zijn. Dit combineren van werk en zorgtaken vraagt een hoop flexibiliteit. 

Wij zijn er trots op dat onze systemen er goed op ingericht zijn om het thuiswerken mogelijk te 

maken en op onze medewerkers die verantwoordelijkheid en flexibiliteit tonen in deze situatie.   

  

Verzuim  

Het verzuimpercentage over de eerste vier maanden van 2020 bedraagt 6,14%. Het lang verzuim heeft 

hierin een groot aandeel, namelijk 3,11%.   

T1 2019  T 1 2020  

7,55%  6,14%  

  
In-, uit en doorstroom  

In 2020 heeft de organisatie in de eerste vier maanden afscheid genomen van 3 medewerkers; 

twee milieuprojectmedewerkers en één juridisch medewerker. Daarnaast heeft een stagiair de 

opdracht afgerond.   

In januari zijn twee nieuwe medewerkers gestart; een stafmedewerker ter vervanging van de positie die 

in november 2019 is vrijgekomen en een milieuproject medewerker.  

Op bepaalde specialismen hebben wij, vanwege ziekte, verloop en arbeidsmarktomstandigheden, ook 

in de eerste vier maanden van 2020 personeel ingehuurd.   

Wij hebben hierdoor ook gekeken naar de mogelijkheden om medewerkers intern op te leiden om 

te zorgen dat wij in de toekomst minder afhankelijk zullen zijn van inhuur en de kennis zelf in huis 

hebben.   

  

  

  

  
Onze flexibele schil per 1-1-2020 bedraagt:  
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Opleiding en ontwikkeling  

Eind 2019 heeft iedere cirkel op basis van het uitvoeringsprogramma 2020 een cirkelplan 

opgesteld. Begin dit jaar heeft iedere medewerker een persoonlijk plan opgesteld waarin zij 

aangeven wat ze inhoudelijk hebben bijgedragen op 31-12-2020, wat er voor nodig is om dat te 

behalen (opleiding en/of ondersteuning) en de wijze van verantwoording. Daarnaast wat de 

persoonlijke ambities zijn.   

Op basis hiervan is een inventarisatie van de opleidingswensen gemaakt en gaan diverse collega’s 

starten met een opleiding, training of cursus. Het accent zal voor de medewerkers omgevingsrecht 

vooral liggen op de voorbereiding van de omgevingswet. Een deel van het opleidingsbudget is  

gereserveerd voor de juniorenopleiding die in oktober 2019 van start is gegaan. Daarnaast wordt 

een deel van het budget ingezet om cirkels te ondersteunen bij het proces richting zelf 

organiserend werken.  
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3. Financiële verantwoording   

  

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

2020. Dit doen we op basis van de begroting 2020 en ten opzichte van de realisatie 2019.  

Afwijkingen ten opzichte van deze begroting lichten we toe en bijzonderheden verantwoorden we.  

  

Grondslagen van resultaatbepaling  

De kosten en opbrengsten van projecten rekenen we toe aan de periode waarop zij betrekking 

hebben. Opbrengsten verantwoorden we in de periode waarin de diensten zijn verricht. Verliezen 

nemen we in aanmerking in de periode waarin deze voorzienbaar zijn.  

In deze rapportage vergelijken we de baten en lasten over de maanden januari tot en met april met de 

begrotingsbedragen voor dezelfde periode en indien relevant met de realisatie in 2019.  

Hiervoor is 1/3 (4 maanden) van de begroting 2020 en de realisatie van 2019 genomen.   

  

inanciële begroting (incl. overhead)  

Realisatie   Begroting   

1e 
gewijzigde 
begroting  Realisatie  

2020  2020  2020  2019  
BATEN              
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo-dec             

Gemeente Beemster  
                    
37.602   

                    
37.602   

                    
38.661   

                    
36.222   

Gemeente Beverwijk  
                  
310.777   

                  
310.777   

                  
323.105   

                  
299.397   

Gemeente Bloemendaal  
                    
30.365   

                    
30.365   

                    
31.220   

                    
29.250   

Gemeente Edam-Volendam  
                    
52.206   

                    
52.206   

                    
53.676   

                    
50.289   

Gemeente Haarlem  
                  
433.238   

                  
433.238   

                  
450.400   

                  
417.375   

Gemeente Heemskerk  
                  
173.104   

                  
173.104   

                  
180.065   

                  
166.766   

Gemeente Heemstede  
                    
30.365   

                    
30.365   

                    
31.220   

                    
29.250   

Gemeente Landsmeer  
                    
18.519   

                    
18.519   

                    
19.040   

                    
17.839   

Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken  
                    
70.087   

                    
70.087   

                    
72.721   

                    
67.520   

Provincie Noord-Holland VTH plustaken bodem  
                  
213.155   

                  
213.155   

                  
221.776   

                  
205.351   

Gemeente Oostzaan  
                    
16.912   

                    
16.912   

                    
17.388   

                    
16.291   

Gemeente Purmerend  
                    
49.585   

                    
49.585   

                    
50.981   

                    
47.764   

Gemeente Uitgeest  
                    
72.592   

                    
72.592   

                    
75.488   

                    
69.934   

Gemeente Velsen  
                  
574.570   

                  
574.570   

                  
597.287   

                  
553.532   

Gemeente Waterland  
                    
29.140   

                    
29.140   

                    
29.960   

                    
28.070   
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Gemeente Wormerland  
                    
37.691   

                    
37.691   

                    
38.752   

                    
36.307   

Gemeente Zandvoort  
                    
36.656   

                    
36.656   

                    
37.688   

                    
35.310   

GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo  
             
2.186.564   

             
2.186.564   

             
2.269.428   

             
2.106.468   

Financiële begroting (incl. overhead)  

Realisatie   Begroting   

1e 
gewijzigde 
begroting  Realisatie  

2020  2020  2020  2019  
BATEN              
Dienstverleningsovereenkomsten, (subsidie)  
projecten en overige bijdragen              

Baten overeenkomsten en projecten  
               
1.625.201   

               
1.374.363   

               
1.451.881   

               
1.802.654   

Overeenkomsten en (subsidie)projecten  
             
1.625.201   

             
1.374.363   

             
1.451.881   

             
1.802.654   

Overige baten  
                    
20.000   

                     
7.333   

                      
7.333   

                    
14.515   

Nagekomen baten  
                     
-     

                     
-     

                       
-     

                     
-     

TOTAAL BATEN  
             
3.831.765   

             
3.568.260   

             
3.728.643   

             
3.923.637   

  

  

  

Financiële  begroting  (incl.  
overhead)  

 
Realisatie   Begroting   

1e gewijzigde 
begroting  Realisatie  

2020  2020  2020  2019  
LASTEN               
Personele lasten               
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Salarissen en sociale lasten  
                

2.682.099   
               
2.649.362   

               
2.774.912   

               
2.633.379   

Werving & personeelsbeleid  
                          

300   
                    
2.667   

                       
2.667   

                      
5.440   

Inhuur derden  
                   

170.341   
                    
33.333   

                    
77.667   

                  
141.817   

Scholing & employability  
                     

65.977   
                    
66.667   

                    
66.667   

                    
53.525   

Overige personeelslasten  
                     

48.157   
                    
63.333   

                    
63.333   

                    
57.353   

Subtotaal personele lasten  
              

2.966.873   
             
2.815.362   

             
2.985.245   

             
2.891.514   

Kapitaalslasten               

Afschrijvingslast Gebouw  
                     

21.753   
                    
21.767   

                    
21.767   

                    
21.753   

Afschrijvingslast  Verbouwing  &                                                                                  
inventaris   29.270   29.333   29.333   28.543   

Afschrijvingslast Vervoermiddelen  
                       

8.605   
                    
8.667   

                       
8.667   

                      
3.177   

Afschrijvingslast ICT  
                     

37.322   
                    
37.500   

                    
37.500   

                    
24.622   

Rentelast vaste schuld (aanschaf 
pand)  

                    
61.749   

                    
62.800   

                    
62.800   

                    
62.959   

Subtotaal kapitaalslasten  
                
158.699   

                
160.067   

                
160.067   

                
141.054   

Overige bedrijfslasten              

PZ-zaken/ salarisadministratie  
                      
9.391   

                    
9.333   

                       
9.333   

                      
9.623   

Organisatieontwikkeling  
                      
5.466   

                    
9.333   

                       
9.333   

                      
9.311   

Accountants- en advieskosten  
                      
9.333   

                    
9.333   

                       
9.333   

                    
11.291   

Huisvestingskosten  
                    
73.798   

                    
62.263   

                    
62.263   

                    
70.645   

Facilitaire kosten  
                      
9.993   

                    
6.333   

                       
6.333   

                      
7.242   

ICT-kosten  
                    
71.020   

                    
93.333   

                    
93.333   

                    
77.435   

Handhavingskosten  
                      
1.010   

                     
4.833   

                      
4.833   

                      
4.607   

Algemene kosten  
                    
68.705   

                    
88.667   

                    
88.667   

                    
88.992   

Bankkosten  
                         
336   

                     
333   

                         
333   

                         
420   

Subtotaal overige bedrijfslasten  
                
249.051   

                
283.763   

                
283.763   

                
279.565   

Externe projectkosten  
                  
507.215   

                  
319.833   

                  
310.333   

                  
622.463   

Nagekomen lasten  
                      
4.180      

                           
-     

                    
15.541   

TOTAAL LASTEN  
             
3.886.019   

             
3.579.025   

             
3.739.408   

             
3.950.138   
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Resumé  

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

maanden bij.   

De bijdrage in het eerste tertiair zijn verantwoord op basis van het tarief in de laatst vastgestelde 

begroting 2020 (€ 81,70) ( AB 03-07-2019) Wij hebben een begrotingswijziging aangeboden ter 

zienswijze, deze is nog niet in de realisatie verwerkt. Na vaststelling van de begrotingswijzigingen 

volgen in de tweede tertiair de herrekeningen. Doordat de baten in de verantwoording lager zijn 

dan onze lasten hebben wij een tekort. Het tekort is echter lager dan wij hadden verwacht toen wij 

de begrotingswijzing 2020 uitrekenden dit komt doordat wij extra baten hebben realiseert voor een 

aantal projecten.  

  

  

  
Toelichting baten  

Projectbaten en -lasten  

De projecten, die we verrichtten 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 IJmond en Zuid-Kennemerland, voor een groot deel op het gebied van bouw- en 

woningtoezicht en toeristische verhuur. Daarnaast is er sprake van een aantal niet-begrote nieuwe 

bijdragen, zoals de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik). Dit project is eind 2019 voor de regio 

IJmond aan Omgevingsdienst IJmond beschikt. Het project is een belangrijke stap naar vergaande 

verduurzaming van de woningvoorraad in het kader van de uitvoering van het klimaatakkoord. 

Door de coronamaatregelen is gezocht naar een alternatieve aanpak, dit betreft onder meer het 

aanbieden van Webinars alsmede digitale adviezen. Voor het project is uitstel verleend tot en met 

31 maart 2021.  

De externe projecten zijn eveneens hoger dan begroot. Deze worden volledig gedekt door projectbaten met 

uitzondering van de externe kosten voor inhuur van kantoorpersoneel.  

  

Overige baten  

De overige baten bestaan volledig uit de vergoeding voor de informatievoorziening aan makelaars en bureaus. 

Deze baten zijn hierdoor en door de huidige woningmarkt relatief hoog.  

  

PROGRAMMA  MILIEU  
LEEFOMGEVING  

EN  
Realisatie   Begroting   

1e gewijzigde 
begroting  Realisatie  

2020  2020  2020  2019  

Totaal baten   
                

3.831.765   
               
3.568.260   

               
3.728.643   

               
3.923.637   

Totaal directe lasten  
                

2.924.674   
               
2.579.612   

               
2.739.718   

               
2.991.908   

Overhead  
                   

961.345   
                  
999.414   

                  
999.690   

                  
958.229   

Saldo van baten en lasten  
                   

54.253-  
                  
10.764-  

                  
10.764-  

                  
26.499-  

Toevoeging aan reserves  
                          

-           
                          
-     

Onttrekking aan reserves  
                     

10.765   
                    
10.765   

                    
10.765   

                    
26.500   

Resultaat  
                   

43.488-  
                          
1   

                         
1   

                          
1   
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Toelichting lasten  

Salarissen en sociale lasten en inhuur derden.  

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

verantwoordingsperiode bij ons werkzaam is geweest, van zowel de kernformatie als de 

projectformatie. De salarissen en sociale lasten zijn hoger dan de begroting door de niet begrote 

CAO Stijging. Door meer uitstroom dan instroom zijn de salaris kosten lager dan de 

begrotingswijziging. De onder- uitputting van personeel vangen wij op met externe inhuur. Door de 

corona- crisis hebben wij even pas op de plaats gemaakt met het uitzetten van vacatures.  Ook in 

de huidige arbeidsmarkt merken wij dat het lastig blijft om personeel te werven met specialistische 

kennis. De externe inhuur zetten wij ook in ter ondersteuning en opleiding van ons huidige 

personeel. Hierdoor verwachten wij deze specialistische kennis ook na het eindigen van de periode 

van inhuur geborgd blijft maar mede hierdoor is deze nu hoger dan begroot in de eerste tertiair.  

  

  

  

  
Rente en afschrijvingen  

Ons wagenpark is afgeschreven in 2020. Wij gaan investeren in een 100% elektrische wagenpark. 

Momenteel vergelijken wij de opties tussen koop en operational lease. Hierdoor is een verwachte 

afschrijvingslast opgenomen. Indien wij de keuze maken voor operational lease dalen de 

afschrijvingslasten en stijgen de overige bedrijfslasten binnen de huidige begroting.   

  

  

Overige bedrijfslasten  

Het totaal van de overige bedrijfslasten ligt iets lager dan de begroting. Vooral de algemene kosten zijn 

lager doordat we veelal vanuit huis werken en ons kantoor gesloten is voor bijeenkomsten.  
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Financiële prognose geheel 2020  
  

  

Financiële begroting (incl. overhead)  

Prognose   Begroting   

1e 
gewijzigde 
begroting  Realisatie  

2020  2020  2020  2019  

BATEN              

GR-bijdragen deelnemers inclusief 
wabo-dec              

Gemeente Beemster  
              
115.983   

 €           
112.807   

            
115.983   

           
108.665   

Gemeente Beverwijk  
              
969.316   

 €           
932.330   

            
969.316   

           
898.192   

Gemeente Bloemendaal  
                
93.660   

 €             
91.096   

              
93.660   

             
87.751   

Gemeente Edam-Volendam  
              
161.028   

 €           
156.619   

            
161.028   

           
150.868   

Gemeente Haarlem  
           
1.351.200   

 €        
1.299.715   

         
1.351.200   

        
1.252.126   

Gemeente Heemskerk  
              
540.195   

 €           
519.311   

            
540.195   

           
500.299   

Gemeente Heemstede  
                
93.660   

 €             
91.096   

              
93.660   

             
87.751   

Gemeente Landsmeer  
                
57.120   

 €             
55.556   

              
57.120   

             
53.516   

Provincie Noord-Holland 
bodemtoezichttaken  

              
218.163   

 €           
210.262   

            
218.163   

           
202.560   

Provincie Noord-Holland VTH plustaken 
bodem  

              
665.329   

 €           
639.464   

            
665.329   

           
616.054   

Gemeente Oostzaan  
                
52.164   

 €             
50.736   

              
52.164   

             
48.873   

Gemeente Purmerend  
              
152.943   

 €           
148.755   

            
152.943   

           
143.293   
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Gemeente Uitgeest  
              
226.463   

 €           
217.775   

            
226.463   

           
209.802   

Gemeente Velsen  
           
1.791.862   

 €        
1.723.711   

         
1.791.862   

        
1.660.595   

Gemeente Waterland  
                
89.880   

 €             
87.419   

              
89.880   

             
84.209   

Gemeente Wormerland  
              
116.256   

 €           
113.073   

            
116.256   

           
108.921   

Gemeente Zandvoort  
              
113.064   

 €           
109.968   

            
113.064   

           
105.930   

GR-bijdragen deelnemers inclusief 
wabo  

         
6.808.285   

       
6.559.691   

       
6.808.285       6.319.405  

Overeenkomsten en 
(subsidie)projecten  

         
4.626.964   

       
4.123.090   

       
4.355.644       5.407.962  

Overige baten  
                
34.667   

              
22.000   

              
22.000                      - 

Nagekomen baten  
                       
-     

                      
-                           - 

TOTAAL BATEN  
  

       
11.469.916   
  

     
10.704.781   
  

     
11.185.930   
  

  11.727.367  
  

  

    

   

Financiële begroting (incl. overhead)  

Prognose   Begroting   
1e gewijzigde 

begroting  Realisatie  
2020  2020  2020  2019  

LASTEN              

Personele lasten              

Salarissen en sociale lasten            8.281.922           7.948.086           8.324.735          7.900.136   

Werving & personeelsbeleid                   5.633                  8.000                  8.000               16.321   

Inhuur derden               250.674              100.000              233.000             425.450   

Scholing & employability               199.310              200.000              200.000             160.576   

Overige personeelslasten               184.823              190.000              190.000             172.058   

Subtotaal personele lasten          8.922.363         8.446.086         8.955.735       8.674.541   

Kapitaalslasten              

Afschrijvingslast Gebouw                 65.287                65.300                65.300               65.260   

Afschrijvingslast Verbouwing & inventaris                 87.937                88.000                88.000               85.628   

Afschrijvingslast Vervoermiddelen                 25.938                26.000                26.000                 9.530  

Afschrijvingslast ICT               112.322              112.500              112.500               73.866   

Rentelast vaste schuld (aanschaf pand)               187.349              188.400              188.400             188.877   

Subtotaal kapitaalslasten             478.833            480.200            480.200           423.162   

Overige bedrijfslasten              

PZ-zaken/ salarisadministratie                 28.058                28.000                28.000               28.869   
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Organisatieontwikkeling                 24.132                28.000                28.000               27.933   

Accountants- en advieskosten                 28.000                28.000                28.000               33.874   

Huisvestingskosten               198.324              186.790              186.790             211.936   

Facilitaire kosten                 22.660                19.000                19.000               21.727   

ICT-kosten               277.686              280.000              280.000             232.304   

Handhavingskosten                 13.177                14.500                14.500               13.820   

Algemene kosten               261.038              266.000              266.000             266.975   

Bankkosten                   1.003                  1.000                  1.000                 1.260  

Subtotaal overige bedrijfslasten             854.078            851.290            851.290           838.696   

Externe projectkosten            1.202.882              959.500              931.000          1.867.390   

Nagekomen lasten                   4.180                           -                46.624   

TOTAAL LASTEN        11.462.336       10.737.076       11.218.225     11.850.413   

  

PROGRAMMA MILIEU EN LEEFOMGEVING  

Prognose   Begroting   
1e gewijzigde 

begroting  Realisatie  

   2020  2020  2019  

Totaal baten           11.469.916         10.704.781         11.185.930        11.770.912   

Totaal directe lasten            8.501.610           7.738.835           8.219.155          8.975.725   

Overhead            2.960.726           2.998.241           2.999.070          2.874.688   

Saldo van baten en lasten                  7.581              32.294-             32.294-           79.499-  

Toevoeging aan reserves                         -                             -     

Onttrekking aan reserves                 32.295                32.295                32.295               79.500   

Resultaat               39.876                        1                         1                       1   

  

  

  

  
Toelichting prognose  
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We verwachten dat de jaarrekening sluit met een licht positief 

resultaat dit komt voornamelijk door dat wij extra baten uit niet begrote projecten realiseren. Met de 

gemeente Heemskerk hebben wij voor 5 jaar een dienstverleningsovereenkomst voor Bouw en 

Woningtoezichtstaken getekend, vanwege de uitbreiding van deze diensten hebben we besloten om een 

vacature open te stellen. De prognose hebben wij opgesteld met  als basis de realisatie van het eerste tertiair, 

de gewijzigde begroting voor de resterende tertiairs en eventuele aanpassingen die wij voorzien op basis van 

voortschrijdend inzicht. 
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Vergunningverlening 

 

Vergunningverlening en de 

afhandeling van meldingen en 

maatwerk is grotendeels een 

vraaggestuurd proces. Daarnaast vindt 

ambtshalve actualisatie plaats indien 

veranderende wet- en regelgeving, 

dan wel het beschermingsniveau 

daartoe aanleiding biedt. De nadruk 

ligt op het tijdig besluiten van de 

procedures. Voorbereiding op de 

Omgevingswet vindt plaats door het in 

kaart brengen van toekomstige 

vergunningsplichtige activiteiten en de 

screening van werkprocessen. 

Daarnaast wordt gekeken op welke 

wijze aansluiting gezocht kan worden 

bij de LRSO (Landelijke redactie standaard teksten omgevingsvergunningen).  
Toezicht en handhaving   

Voor de gemeenten waar wij meerdere domeinen in ons takenpakket hebben, wordt toezicht en 

handhaving waar mogelijk integraal uitgevoerd. Dit betekent dat toezichtscapaciteit efficiënt en 

doelmatig kan worden ingezet en de onder toezicht staande beperkt belast wordt. In één controle 

wordt op verschillende domeinen geïnspecteerd. Onze toezichthouders zijn breed opgeleid en 

kunnen naast het toezicht dat zij uitvoeren, de ondernemer op verschillende vlakken ook 

adviseren en eventueel doorverwijzen naar de juiste specialist.  

Covid-19 

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft de afgelopen maanden diverse vragen gekregen van 

mensen die zich afvroegen hoe wij in deze bijzondere tijden van de Coronacrisis toezicht kunnen 

houden bij bedrijven en milieu- 

afgeronde meld. 

activiteitenbesluit/mobiel 

breken/sloop/BLBI 

175 
milieuvergunningen 

24 
maatwerk 12 

vrijstellingen geluidhinder 
5 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 
0 

belastend activiteiten in onze leefomgeving. Kan dat nu überhaupt nog wel en hoe doen jullie dat 

dan?  

  
Controles zijn uiteraard wat aangepast vanwege de Coronamaatregelen, maar de ODIJ gaat op een 

verstandige en veilige manier door. Het werken tijdens Corona vraagt om de nodige creativiteit, en 

Rapportage T1-2020 

Gebiedsbreed 

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

aan welke taken op gebiedsbreed niveau uitvoering  
wordt gegeven. 
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veel werk vindt digitaal plaats. Voor bedrijven geldt dat het toetsen van rapportages gewoon 

doorgaat, net als het beoordelen van klachten en incidenten.   

  
Wij vinden het belangrijk fysiek aanwezig te zijn. Onze toezichthoudende en handhavende 

taken gaan door. Zo blijven we controles uitvoeren op hinderaspecten als geur, geluid en stof. 

Daar waar mogelijk voeren we controles uit op lopende dwangsomtrajecten. Inspecteurs 

hebben de beschikking over een drone en zullen bij bedrijven  
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doormiddel van teleconference in gesprek gaan met ondernemers. 

In de regio blijven wij zichtbaar en aanwezig door regelmatig onze 

ronde te rijden daarbij lettende op bijzonderheden maar 

behulpzaam waar nodig.   

  
Bij incidenten hebben wij onze calamiteitendienst die als altijd alert 

is. Per situatie beoordelen zij of een controle ter plaatse moet 

worden uitgevoerd of dat het anders kan.  

WEEELABEX  

Er zijn diverse controles uitgevoerd bij kringloopbedrijven in het 

kader van werkzaamheden die worden uitgevoerd met e-waste en 

de afgifte van e-waste. Eén bedrijf bleek e-waste op een wijze te 

ontmantelen waarbij zeer waarschijnlijk schadelijke stoffen zijn 

vrijgekomen. Er is waarschuwend en informerend opgetreden zoals 

vastgelegd in onze VTH-strategie milieu 2019-2022.    

  
De meeste bezochte kringloopbedrijven nemen al een grote 

verantwoordelijkheid in het scheiden van afvalstoffen. Bij vrijwel 

ieder kringloopbedrijf ontbreekt de kennis met betrekking tot 

aanwezige gevaarlijke stoffen in e-waste. Hierover zijn de bedrijven 

mondeling en per brief geïnformeerd. Later dit jaar zullen ook de 

overige kringloopbedrijven bezocht worden. Daarna volgen de 

afvalinzamelaars. Een aantal afvalinzamelaars heeft hierin extra de 

aandacht, omdat zij mogelijk e-waste inzamelt en/of hier 

handelingen mee verricht waarvoor zij niet vergund is of hiervan 

melding heeft gemaakt.  

Asbestdaken  

In juni 2019 heeft de Eerste Kamer daadwerkelijk tegen het verbod 

op asbestdaken gestemd. Het verbod zou leiden tot grote financiële 

en operationele lasten. De gevolgen van dit besluit zijn nog niet 

geheel duidelijk maar de verwachting is dat er geen vernieuwde 

wetgeving aangaande asbestdaken aanhangig zal worden gemaakt 

bij de Tweede Kamer. De tendens is echter wel en zo ook 

geïnformeerd vanuit het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat dat het wenselijk is om inwoners/ondernemers te 

blijven bewegen tot saneren over te gaan.   

  
Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun 

asbestdak, wordt daarom een fonds opgericht waaruit leningen 

verstrekt kunnen worden. Op deze manier zal vrijwel iedere 

dakeigenaar in staat gesteld worden zijn asbestdak te verwijderen. 

Het fonds is een initiatief van het ministerie in samenwerking met 

de provincie. De beschikking over een gebiedsinventarisatie is een 

voorwaarde voor gemeenten om mee te doen met het fonds. Onze 

inventarisatie hebben wij dan ook gedeeld alsmede de 

contactpersonen van de gemeente ter benadering door de 

provincie.   

  
De Omgevingsdienst zal de inventarisatie blijven monitoren en 

ontwikkelt een voorlichtings- en stimuleringsbeleid afhankelijk van 

de deelname door de gemeente.   

Zeer Zorgwekkende Stoffen  

Stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze 

bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren 

of zich in de voedselketen ophopen. Mensen en ecosystemen 

kunnen in contact komen met deze Zeer Zorgwekkende Stoffen 

(ZZS) via het milieu (lucht, water of bodem), voedsel, de werkplek, 

of via producten zoals huishoudchemicaliën. Het is een landelijk 

speerpunt om de risico’s van ZZS voor mens en milieu te 

minimaliseren.  

  
Het project is opgestart om inzicht te krijgen waar deze stoffen in 

ons werkgebied vrij kunnen komen en in welke hoeveelheden. Van 

de provinciale bedrijven hebben wij nog geen gegevens over de 

emissie van ZZS naar lucht en water gekregen. Wij hebben van de 

provincie de opdracht gekregen om de uitvragen compleet te 

hebben op 31 december 2020.  
Bij de gemeentelijke bedrijven inventariseren we waar het vrij kan 

komen doormiddel van toezichtscontroles en het  
beoordelen van meldingen of vergunningsaanvragen   

  
In het kader van het project is inmiddels bij 350 bedrijven 

geïnventariseerd of er ZZS vrij kunnen komen. Sinds de start begin 

2019 tot en met het eerste tertaal is er bij 24 bedrijven 

geconstateerd dat er mogelijk ZZS vrij kunnen komen. Bij deze 

bedrijven is een uitvraag gestart of zijn de ZZS afgevoerd en worden 

deze niet meer gebruikt. Slechts in enkele gevallen hebben wij een 

volledige uitvraag van de bedrijven ontvangen. Bij de overige 

bedrijven waar de ZZS gebruikt worden wordt momenteel gewerkt 

aan het volledig maken van de uitvragen. Dit is in lijn met het 

landelijke beeld ten aanzien van de uitvragen.  

(LPG)tankstations  

Bij 37 controles van tankstations zijn 49 overtredingen 

geconstateerd. De overtredingen hadden vooral betrekking op de 

externe veiligheid.   

  
De overtredingen bij reguliere tankstations gingen vooral over de 

opslagtank en vloeistofdichte voorziening. LPG-tankstations 

kwamen in overtreding door het niet hebben van aardingspalen en 

incorrecte veiligheidsafstand van vulpunt tot gevoelig object. De 

tankstations zijn na constatering aangeschreven door de 

Omgevingsdienst Vanuit andere Omgevingsdiensten kregen wij 

signalen dat sommige (LPG) tankstationhouders uit economische 

overwegingen hun shop willen sluiten en daarbij wel de LPG 

verkoop door laten gaan. Volgens regelgeving moet het afleveren 

van LPG altijd plaatsvinden onder toezicht van een daartoe bevoegd 
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persoon. Deze regelgeving moet worden nageleefd ook in een 

crisistijd.  Om over dit onderwerp duidelijkheid te geven is in 

samenwerking met andere Omgevingsdiensten een brief opgesteld. 

Daarin leggen wij uit wat de regels zijn over het onbemand 

afleveren van brandstoffen, de regels over het afleveren van LPG, 

maar ook wat een tankstationhouder moet doen, als hij besluit over 

te gaan van een bemand naar een onbemand tankstion. De brief is 

vanuit het landelijk overleg tankstations ook gedeeld met de 

brancheverenigingen.   

Informatieplicht  

Per 1 juli 2019 is de wijziging van artikel 2.15 van het 

Activiteitenbesluit in werking getreden. Bedrijven waarop dit artikel 

van toepassing is dienen vanaf 1 juli 2019 verplicht vierjaarlijks aan 

het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende 

maatregelen zijn getroffen. Tot 31 december 2019 hebben wij 

bedrijven waarop deze informatieplicht van toepassing is middels 

een brief geïnformeerd. Voor 2020 ligt de focus op het laten 

voldoen aan de meldplicht waarop artikel 2.15 van toepassing is en 

het vergroten van de kennis onder de toezichthouders door middel 

van training on the job. Door de coronacrisis zal een pilot 

plaatsvinden om te inventariseren of de training on the job omgezet 

kan worden naar e-learing. 

Afvalstoffen  

In 2019 is er voor een RWZI in Katwoude een verwerkersnummers 

aangevraagd bij het LMA voor het melden van slib afkomstig van 

andere RWZI’s. Naast het beoordelen van deze aanvraag hebben 

ook een onderzoek gedaan naar eventuele vergunningsplicht. In dit 

specifieke geval was er geen verwerkersnummer noodzakelijk en 

geen vergunningsplicht. Voor 2020 gaan wij middels een brief 

informatie opvragen bij de overige vijf RWZI’s over verwerken van 

slib, meldingsplicht aan het LMA en eventueel vergunningplicht.   

  

Vanuit digitale checklisten hebben wij informatie geanalyseerd van 

uitgevoerde controles bij garagebedrijven met betrekking tot afval. 

Wij hebben ons gericht op garagebedrijven die accu’s aan 

vervoerders/inzamelaars hebben afgegeven. Deze analyse heeft 

voldoende informatie opgeleverd om maximaal twintig bedrijven in 

ons werkgebied verder te gaan onderzoeken.   

  
WE zijn gestart met het analyseren en vertalen van informatie uit 

de Strategische en tactische Quickscan binnen ons werkgebied. 

Jaarlijks ontvangen wij deze van RWS (LMA). In de tweede 

verantwoording kunnen we specifieker informeren.   

Ammoniak koelinstallaties  

In het eerste tertaal van 2020 zijn alle ammoniak koelinstallaties in 

ons werkgebied administratief gecontroleerd op naleving van de 

milieuregelgeving. Het ging hierbij om 26 installaties verspreid over 

17 bedrijven. Hierbij bleek dat er bij 8 bedrijven sprake was van een 

overtreding. Variërend van het niet uitvoeren van veiligheidstesten, 

het op de juiste wijze rapporteren of het oefenen van de instructie 

ammoniakcalamiteit. Bedrijven zijn hierop aangeschreven en de 

meeste hebben alsnog gerapporteerd en waar testen niet zijn 

uitgevoerd dit inmiddels gedaan.  
Twee bedrijven moeten nog aan het begin van het tweede tertaal 

hebben aangetoond dat aan de regels is voldaan. 

 

11 strafrechtelijke 
beschikkingen14 

(PV+Bsbm)vooraankondiging 
bestuurlijke lasten 

13 opgelegde 

bestuurlijke lasten 

Toelichting strafrechtelijke beschikkingen: In totaal zijn er elf 

Proces-verbalen (Pv) opgesteld voor overtredingen in het kader 

van milieu, bodem en sloopwerkzaamheden.  

In het kader van milieu gaat het specifiek om zwerfafval en de 

ordentelijkheid van de inrichting, recidive van diverse feiten 

(waaronder opslag gevaarlijke stoffen), het niet tijdig ledigen van 

Inspecties  

625 

109 516 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
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een vetput, het onjuist opslaan van gevaarlijke stoffen, niet voorkomen van bodemverontreini- 
ging en het onvergund in werking zijn van een tankstation zonder 

direct toezicht.  

In het kader van bodem voor het saneren of uitvoeren van andere 

werkzaamheden in ernstig verontreinigde grond door een daartoe 

niet gecertificeerd bedrijf en/of niet indienen van een BUS-melding.  

Ten slotte is er een Pv opgesteld met betrekking tot illegale sloop 

(zonder sloopmelding). 

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 
442 

afgeronde inspecties (asbest)sloop waarvan 61 

geconstateerde overtredingen 

Tijdens vrije veldcontroles wordt daar waar afvalcontainers 

aanwezig zijn en bedrijfsmatige activiteiten zijn geconstateerd door 

ons beoordeeld of deze sloopwerkzaamheden zijn gemeld in het 

OLO systeem. Deze vrije veld waarnemingen en beoordelingen 

hebben een aantal waarschuwingen opgeleverd aan aannemers en 

een 

proces 

verbaal. 

ontvang

en Bbk-

meldinge

n 
135 

afgeronde Bbk-inspecties 
waarvan 6 geconstateerde overtredingen 

 74 31 5 11 18 8 

 totaal geluid geur stof afval bouw water 

ontvangen > (incl. 2laag- (illegale bouw/ klachten frequent geluid) gebruik) 

orde 

 

bevonden of er dient een Wnb-vergunning bij de Omgevingsdienst Noord-Holland 

113 

92 
incidenten/calamiteiten 
3 niet-gemelde ongewone voorvallen 

1 
Samenwerking met partners  

Bij ieder bouw-ruimtelijk plan worden nu stikstofberekeningen 
aangeleverd. Deze worden gecontroleerd, vaak daarna nog 
aangepast. Vervolgens worden deze akkoord  

Klachten  

166 

6 
bodem 

3 
openbare 

6 
licht 

- 
asbest 

- 
overig 

4 
sloop 

82 - 21 

overtreding(en) 
geconstateerd 

INSPECTIES 
controle erkende 

INSPECTIES 
controle EED 

PLAATSING 
datalogger 

oké 
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Noord aangevraagd te worden. maatregelen 

Advisering 

 

Bij ieder bouw-ruimtelijk plan worden nu stikstofberekeningen 

aangeleverd. Deze worden gecontroleerd, vaak daarna nog 

aangepast. Vervolgens worden deze akkoord bevonden of er dient 

een Wnb-vergunning bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

aangevraagd te worden. 

Warme overdracht bodemtaken Met de aanstaande 

inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen ook de 

regelgeving en taken op bodemgebied. De regels zelf veranderen 

waardoor gemeenten meer ruimte krijgen om binnen grenswaarden 

zelf keuzes voor hun bodemkwaliteit te maken. Tegelijkertijd vindt 

er ook een wijziging plaats in bevoegd gezag inzake de taken voor 

bodemverontreiniging. Deze bevoegdheden en taken gaan dan over 

van de provincie naar gemeenten. 

Belangrijk bij de overdracht van de bodemtaken en bevoegdheden 

is om vooraf te bepalen voor welke bodemlocaties de gemeente 

bevoegd gezag wordt en welke locaties voorlopig vallen onder 

Overgangsrecht. Wij hebben in de eerste maanden van dit jaar voor 

alle gemeenten in ons werkgebied, waarvoor wij bodemtaken 

uitvoeren, ons bodeminformatiesysteem gescreend en een 

overzicht gemaakt van locaties die straks onder het bevoegd gezag 

van gemeenten komen en anderzijds welke locaties voorlopig via 

het Overgangsrecht onder het bevoegd gezag van de provincie 

blijven. Wij hebben deze screening voor onze gemeenten afgerond 

en doen een ronde langs gemeenten om hen hierin mee te nemen. 

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn we op 

dit moment nog maar bij vier gemeenten langs geweest. Wanneer 

fysieke bijeenkomsten weer zijn toegestaan, gaan we bij de overige 

gemeenten langs.  

Met het uitstel van de implementatie van de Omgevingswet, is ook 

de warme overdracht van de bodemtaken uitgesteld. Het uitstel 

geeft  de mogelijkheid om landelijk verdere afspraken te maken 

over de financiën. Afspraken die belangrijk zijn voor verder overleg 

met gemeenten. Het Bestuurlijk Bodemberaad, dat eerder dit jaar 

stond gepland, is mede hierdoor niet doorgegaan. Wij houden 

gemeenten hierover geïnformeerd.  

Wetgevingsontwikkelingen 

 

Omgevingswet 
Uitstel Omgevingswet 

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen heef een 

brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de 

haalbaarheid van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 

januari 2021. De boodschap is dat de invoering van de 

Omgevingswet meer tijd kost dan verwacht. De combinatie van 

een stevige implementatieopgave en de maatregelen rondom het 

coronavirus heeft een grote impact op alle partijen die werken 

aan de Omgevingswet.  
Het uitstellen van de inwerkingtreding van de omgevingswet komt 

niet als een grote verrassing. Uitstel betekend overigens zeker ook 

geen afstel. De minister stelt in haar brief uitdrukkelijk dat het niet 

de vraag is of het stelsel inwerking treedt, maar wanneer. Het 

belang van een goede voorbereiding op de inwerkingtreding blijft 

dus van belang. De minister bespreekt met de rijkspartijen en de 

koepels  
(VNG, IPO en Unie van Waterschappen) hoeveel tijd er extra nodig 

is om de Omgevingswet verantwoord in werking te laten treden. De 

eerste geluiden gaan over uitstel van minimaal een half jaar.  

Voorbereidingen gaan door 
Gelukkig kunnen we deze extra tijd uitstekend gebruiken. Onze 

voorbereidingen gaan natuurlijk gewoon door. Iets minder gehaast 

met meer kans om nog betere kwaliteit te leveren.  
De afgelopen maanden is er veel werk verzet onder andere op het 

digitale spoor, het draaien van pilots, het borgen van kennis en het 

bedenken van plannen die allerlei voorbereidingsacties voor het 

laatste jaar bevatten. Op die manier zorgen we dat we er straks echt 

klaar voor zijn. Aan al deze voorbereidingsacties wordt op dit 

moment hard gewerkt, maar de teamplannen laten ook zien dat er 

nog veel te doen is. De extra tijd die we nu krijgen is dus zeer 

welkom om ons nog beter voor te bereiden. 

PGS Nieuwe Stijl 

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn sommige Gevaarlijke 

Stoffen (PGS) aan verandering toe. In 2016 is begonnen met de 

aanpassing van PGS 13 en PGS 19. Momenteel worden de laatste 

tekstuele aanpassingen gepleegd om ter goedkeuring naar de 

Programmaraad te sturen. 

Normstelling vervoer 

Wij hebben in aanloop naar het klimaatakkoord gepleit voor een 

wettelijke normstelling op de CO2 uitstoot van werkgebonden 

mobiliteit. Deze normstelling is nu in ontwikkeling en zal worden 

opgenomen in de omgevingswet. Zowel voor goederenvervoer als 
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personenvervoer zijn wij voor onze inhoudelijke expertise gevraagd 

mee te denken.  
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Vergunningverlening, 

toezicht en  handhaving 

 

Als gevolg van de afgekondigde 

maatregelen om het coronavirus te 

bestrijden, hebben wij ervoor gekozen 

om ook geen controles uit te voeren 

waarbij we bedrijven bezoeken. Wel 

hebben we onze uren ingezet om via 

gevelcontroles en via administratieve 

controles ons bedrijvenbestand te 

actualiseren. Belangrijk, omdat we zo op 

de hoogte zijn van alle 

bedrijfsactiviteiten die in de regio 

plaatsvinden.   

  
De laatste weken hebben we ook 

gebruikt om te onderzoeken op welke 

wijze we ‘op afstand’ controles kunnen 

uitvoeren. Deze bevindingen rollen wij 

verder uit in het tweede teraal. 

Tegelijkertijd zullen wij begin mei ook 

weer een aantal fysieke 

bedrijfsbezoeken inplannen, uiteraard 

binnen de gestelde landelijke 

maatregelen. 

Datalogger 

Er is een traject gestart om met behulp van de datalogger het energieverbruik in kaart te brengen 

bij de scholen ten tijde van COVID-19 en het laag frequent gebruik van de locaties. Uit eerdere 

duurzaamheidstrajecten is gebleken dat er bij basisscholen niet de juiste regelingen zijn getroffen 

rondom de stookinstallatie in de vakantieperiodes.  

Programma’s en projecten 

 

Regionaal energiebesparingsprogramma Dit is een drie jarig programma (2019-2021) dat met 

behulp van cofinanciering vanuit de provincie in de regio IJmond/ Zuid-Kennemerland tot doel heeft 

het woning- bestand te verduurzamen, waarbij de gemeenten afzonderlijk de keuze hebben op welk 

onderdeel ze inzetten. Het (verplichte) energieloket, wijkgerichte aanpak, VvE aanpak, nationale 

duurzame huizenroute en HIER-klimaatabonnement vallen hier onder.  

Regeling Reductie Energiegebruik Deze ‘90 euro per woonhuis’-subsidie loopt. Het plan van aanpak 

is vastgesteld en alle partijen zijn met de uitvoering bezig. Door de Corona-maatregelen waren we 

gedwongen om een andere (digitale) aanvliegroute te ontwikkelen. Dit blijkt goed te werken, enkel 

de aanmeldingen blijven erg achter. We zijn ons nu aan het beraden hoe hier verder mee om te 

gaan.  

GreenBiz  

GreenBiz richt zich IJmond breed op vier pijlers: GreenBiz  
Green Deal (meerjarige verduurzamingstrajecten bij MKB), GreenBiz Educatie, GreenBiz Energy en 

GreenBiz Circulair. Alle pijlers zijn gericht op verduurzaming van bedrijventerreinen. De basis voor 

de communicatiestrategie van de vereniging is gelegd. Hierbij is besloten dat de vereniging in haar 

berichtgeving altijd communiceert vanuit de eerder genoemde pijlers. Er zijn verschillende 

communicatiemiddelen ingezet om de pijlers toe te lichten en om een update te geven van onze 

werkzaamheden zoals een artikel in de IJmondiaan (6x per jaar), de nieuwsbrief (1x in de 2  

maanden) en berichten op LinkedIn (1x in de 2/3 weken). Dat 

laatste resulteert in een stijging van de volgers van bijna 50%! 

Maatschappelijke vastgoed 

Green Deal Zorg: Regionale bijeenkomst gehouden op  4 februari 

2020 bij het Spaarne Gasthuis voor o.a. zorginstellingen in de 

IJmond, IJmond Bereikbaar heeft presentatie gegeven, veel 

interesse in mobiliteitscan. Zorginstellingen gaan ook starten met 

de routekaarten voor de zorg voor 50% CO2 reductie in 2030 - 23 

juni volgende bijeenkomst bij ODIJ gepland, door Corona zal dit 

een Webinar worden.  
Schooldakrevolutie: Regionale informatiebijeenkomst bezocht op 

26 februari 2020; Stichting Schooldakrevolutie begeleidt bij 

realisatie van zonnepanelen op scholen en voert gesprekken met 

Rapportage T1-2020 

Regio IJmond 

Tot de gemeenten in de regio rekenen we Beverwijk,  
Heemskerk, Uitgeest en Velsen.  

De regio kenmerkt zich door de aanwezige zware  
industrie, havens, transport en visserij, dicht op  
woon- en recreatiegebieden. Een groot deel van de  
aanwezige natuur in de regio IJmond is daarnaast  
aangewezen als Natura2000-gebied. Dit levert een  
spanningsveld op waarvan de IJmondgemeenten in  

-  besloten dat dit in gezamenlijkheid geadres 1999 
seerd moest worden. Daarmee was Omgevingsdienst  
IJmond geboren.  

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen  
hebben in de loop van de jaren gezamenlijk beleid  
ontwikkeld op het gebied van onder meer lucht- 
kwaliteit, bodembeheer en mobiliteit. 
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schoolbesturen in de IJmond over portfolio en zijn bezig om samen 

business cases uit te rekenen. 

Mobiliteit (IJmond Bereikbaar) IJmond Bereikbaar is ook in 2020 

actief aan de slag met slimme en duurzame mobiliteit in de regio. 

Gebaseerd op de peilers ‘werkgeversaanpak & gedragsverandering’, 

‘infrastructuur’, duurzame logistiek werken we samen met de 

gemeenten, bedrijfsleven en ODIJ. Voor de werkgeversaanpak is een 

mobiliteitsscan personenvervoer ontwikkeld en bij verschillende 

bedrijven en organisaties, waaronder de gemeente Velsen en 

bedrijventerrein De Trompet (Heemskerk) uitgezet en geanalyseerd. 

Fietsstimulering wordt opnieuw onder de aandacht gebracht 

middels de brochure ‘fiscale fietsstimuleringsmaatregelen binnen en 

buiten de WKR’ De samenwerking met provider Toogethr 

(samenrijden) is verlengd. De samenwerking met mobiliteitsbureau 

Advier, providers RingRng (Fietsapp) en Sqoot (e-bike  

probeeracties) zijn per 31 maart beëindigd. Met Toogethr is een 

nieuw fietsapp ontwikkeld. Deze wordt per 1 mei 2020 gelanceerd 

in de regio. IJmond Bereikbaar heeft in maart de spin off van de 

Breikers-campagne ‘De week  zonder spits’ verzorgd. Door de 

abrupte lockdown vanwege het coronavirus is deze campagne per 

direct gestopt en zal mogelijk volgend jaar opnieuw uitgevoerd 

worden. Ook andere werkgevergerelateerde activiteiten zijn vanaf 

15 maart tijdelijk op een lager pitje gezet. Wel helpt IJmond 

Bereikbaar werkgevers met informatie en tips over thuiswerken en 

online vergaderen en zetten we de fietsapp in om werknemers die 

naar het werk (moeten) komen te stimuleren dit op de fiets te doen. 

De jaarrapportage Regionale mobiliteit IJmond is opgesteld en 

goedgekeurd door de Stuurgroep mobiliteit. Deze zal in mei of juni 

aan de raden worden aangeboden met een collegebrief. Daarnaast 

is een tussentijdse evaluatie van de Regionale mobiliteitsvisie en het 

mobiliteitsfonds opgesteld. Deze zal als onderdeel van het 

procesvoorstel voor actualisatie van de visie in het tweede tertaal 

door de collega’s worden behandeld.  ODIJ verzorgt de ambtelijke 

vertegenwoordiging van de  
IJmond bij het Regionaal mobiliteitsprogramma. In dit  Provinciale 

programma worden de afspraken uit het  klimaatakkoord verder 

uitgewerkt om tezien wat er regionaal moet gebeuren om de 

doelstellingen voor 2030 te kunnen halen. 

Warmtenet 

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat Tata Steel geen 

hoofdleverancier zal zijn voor het warmtenet. Ze hebben 

aangegeven dat stikstofdepositie toe zal nemen indien warmte uit 

de rookgasovens van de warmbandwalserij uitgekoppeld zal 

worden ten behoeve van het warmtenet. Inmiddels is daarom 

gekeken naar andere bronnen in het gebied en wordt onderzocht 

hoe de warmte van de rioolwaterzuiveringen in de IJmond 

(Beverwijk en Velsen) ingezet kan worden in het warmtenet. 

Daartoe is ook gekeken naar het trace van het warmtenet wat een 

andere (bron) oriëntatie daardoor krijgt. Deze afstemming van het 

trace vindt plaats met verschillende disciplines van de 

IJmondgemeenten en zal daarmee tot een gedragen trace leiden 

en ruimtereservering in de ondergrond. Dit kan daardoor 

afgestemd worden met lopende projecten. Ook de 

onderdoorgang van het kanaal zal anders  komen te liggen 

aangezien er inmiddels gebruik gemaakt kan worden van een loze 

buis naast de Velsertunnel.  Daarmee schuift deze op in de 

zuidrichting van het kanaal. Met de woningbouwcorporaties is 

gekeken naar een volloopscenario en de aanpassing van 

complexen op de komst van het warmtenet.  

Luchtkwaliteit 

 

Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit In 2020 wordt een Visie 

Gezondheid en Luchtkwaliteit opgesteld voor de IJmondgemeenten 

in samenwerking met Provincie Noord-Holland en GGD.  

Schone Lucht Akkoord  

In januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend door 

de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Het SLA 

heeft als doel in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht te 

bewerkstelligen ten opzichte van 2016. De uitwerking van de 

maatregelen onder het Schone Lucht Akkoord zal plaatsvinden via 

de Visie Gezondheid & Luchtkwaliteit. Hiernaast zal in 

samenwerking met de Provincie Noord-Holland een lobby worden 

opgezet om een gebiedsgericht aanpak voor de regio IJmond aan te 

vragen. 

Stikstof 

Met het vervallen van het PAS vorig jaar is stikstofdepositie bij alle 

projecten een aandachtpunt van belang geworden. Voor alle 

projecten met er een stikstofdepositie berekening gemaakt worden 

en sommige projecten kunnen niet meer door gaan. Om de 

knelpunten met betrekking tot stikstofdepositie op te lossen en om 

de vergunningverlening goed te laten verlopen is er onder regie  van 

de provincie Noord-Holland een werkgroep stikstofdepositie 

opgericht. De ODIJ maakt onderdeel uit van deze werkgroep en 

vertegenwoordigd de IJmond gemeente hierin.   
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Milieu 

 

Vergunningverlening, toezicht en 

handhaving  

Ondergrondse containers 

Wij hebben het gebied rondom het 

Beverhof en het  Europaplein in kaart 

gebracht. Opzet is het controleren van 

de benodigde afvalcontracten en 

zorgdragen voor de juiste aanvoer van 

afval rondom de ondergrondse 

containers. Project gaat verder in het 

tweede tertaal. 

Klacht lozing rioolwater 

Betrof klacht lozing rioolwater op het 

oppervlaktewater vanuit een niet 

openbaar rioolstelsel ter hoogte van 

Beveland 2. Het bleek om een defect 

gemaal te gaan waardoor het 

achterliggende stelsel overliep in het 

hemelwaterriool. Gezamenlijk de 

eigenaar Delta Vastgoed in beweging 

gekregen om het riool te legen en het 

gemaal te repareren. Nu deze 

rioolstreng weer goed functioneert is 

de intentie om het toe te voegen aan 

het openbaar riool zodat het in het 

regulier onderhoud kan meedraaien. 

Gebiedsinventarisatie  

In het eerste kwartaal van 2020 is de 

gebiedsinventarisatie op het 

bedrijventerrein ‘IJmond Business Park’ afgerond.  

Primair doel was: Vanwege de vele wisselingen van bedrijven en hierdoor niet meer bekend zijn in 

ons systeem zorgen dat het bedrijvenbestand up to date is.  

  
In het kader van informatie en risicogericht toezicht was er ook een secundair doel. Het inzichtelijk 

maken welke bedrijfsafvalstoffen vrij komen en welke afvalvervoerders deze afvoeren in verband 

met circulaire economie. De  totale afzet blek 320.000 kilogram te zijn waarvan verreweg het meest 

afval bestond uit gemengde metalen, restafval, ijzer en staal.  

Het betrof een gezamenlijk project met bedrijventerrein ‘Grote Hout’ in de gemeente Beverwijk. Er 

zijn 256 inrichtingen benaderd waarvan er bij 53 ook een vervolgtraject is opgezet in verband met 

geconstateerde overtredingen tijdens het project.  

Vergunningen, meldingen en ontheffingen   

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 
12 

milieuvergunningen 
2 

maatwerk 
1 

vrijstellingen geluidhinder 
1 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 
Meldingen: 
Betreft 10 meldingen Activiteitenbesluit en 2 meldingen Besluit lozen buiten inrichtingen. 
Vergunningen: 
Lopende zaak: Op 5 februari is de vergunning voor het transformatorstation van Tennet behandeld 

bij de Raad van State. Er zijn diverse beroepsgronden, waaronder het inpassingsplan en 

zonebeheer, door meerdere belangheb- 

Rapportage T1-2020 

Beverwijk 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids 

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

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

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

• Duurzaamheidsbeleid  

  Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving  
en opwekking van hernieuwbare energie.  
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totaal geluid geur stof afval bouw water 

ontvangen > (incl. 0 laag- (illegale bouw/ klachten frequent geluid) gebruik) 

0 
strafrechtelijke 
beschikkingen0 
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 (PV+Bsbm)vooraankondiging ontvangen (asbest)sloopmeldingen 
bestuurlijke lasten 

135 

opgelegdeafgeronde inspecties (asbest)sloop 
bestuurlijke lastenwaarvan 4 

geconstateerde overtredingen Bestuurlijke lasten: 
Een last onder dwangsom is opgelegd in verband met ontvangen Bbk-meldingen een samenloop van overtredingen van de vergunning- 

4 voorschriften. 
Een verbeuring van een tweede last van  

hetzelfde bedrijf is ingetrokken in verband met voldoen- afgeronde Bbk-inspecties 

in samenhang met de opgelegde waarvan 0 maatregelen de aanleveren bewijs 

openbare asbest licht bodem sloop overig 

9 

4 
Corona maatregelen. De nog bestaande last onder dwangsom heeft 
vanwege de Coronamaatregelen geen termijn  

geconstateerde overtredingen 

en zal later worden vastgesteld.  incidenten/calamiteiten 
1 gemelde ongewone voorvallen 

milieu - totaal orde 

11 - 0 

INSPECTIES 
controle erkende 

INSPECTIES 
controle EED 

PLAATSING 
datalogger 

oké 
overtreding(en) 
geconstateerd 
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Evenementen   

Er zijn twee evenementen gecontroleerd. Begin januari zijn onze 

toezichthouders aanwezig geweest bij de Kerstboomverbranding en 

bij de Nieuwjaarsdans. Bij de kerstboomverbranding is 

geconstateerd dat de voorbereiding voor verbranding niet conform 

de verleende vergunning heeft plaatsgevonden. De verslaglegging is 

gedeeld met gemeente en VRK. Ruimtelijk 

  

milieuadvies bij RO/bouw 
17 

hogere waarden besluit 
1 

Het zwaartepunt van de advisering naar gemeente Beverwijk licht 

in deze periode bij ruimtelijke ontwikkelingen in de (directe 

omgeving van) de Breestraat. Wat opvalt is dat binnen de 

ruimtelijke advisering, advisering ten aanzien van de 

stikstofproblematiek veel aandacht heeft gekregen. 

Hierbij een selectie van milieuadviezen: 
• Advies ruimtelijke onderbouwing versie december 2019  

Nieuwbouw winkel en 24 appartementen Breestraat   
40-42 / Koningstraat 25-31 Beverwijk 

• Herontwikkeling Beijneslaan te Beverwijk van detailhandel naar 

woningbouw, Marlo terrein (locatie Aldi,  vm kringloop en Dreef 

beheer) 
• Advies Breestraat 116-118 te Beverwijk - realiseren van winkels 

met 10 woningen en berging 
• Advies zienswijze Noorderweg 8 te Beverwijk - wijziging naar 

plattelandswoning 

• Milieuadvies principeverzoek uitbreiding dagbesteding 

Baalderborg Groep en realisatie 9 zorgwoningen 1e en 2e 

verdieping Schans 8 te Beverwijk. Advies 

  

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen) 
4 

begeleiding monitoringslocaties 
3 

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 
1 

Begeleidde bodemtrajecten: Verkennende bodemonderzoeken 

laten uitvoeren t.b.v.  civieltechnisch werk op 4 locaties: 

Parallelweg, Staatsliedenbuurt, Rotonde Wijckermeerweg en Van 

Riemsdijkslaan.  

Programma’s en projecten  

 

Transitievisie Warmte 

Door Corona is de TransitieVisie Warmte in Beverwijk niet 

uitgevoerd zoals gepland was. De uitvoering met de projectgroepen 

heeft plaats gevonden en er is een technisch verhaal opgesteld als 

basis. Er is een  participatieavond  met bewoners geweest, maar de 

verdere participatie heeft nog geen doorgang gevonden. 

Oorspronkelijke planning was om deze voor de zomervakantie rond 

te hebben. Deze planning is niet gehaald. De afronding is nu naar 

eind 2020 verplaatst en zal voor het einde van het jaar in de raad 

behandeld worden. Dit heeft te maken met de participatie die in 

een andere (online) vorm plaats moet vinden om het proces verder 

af te kunnen ronden. 

Regionaal Energiebesparingsprogramma Dit is een drie jarig 

programma (2019-2021) dat met behulp van cofinanciering vanuit 

de provincie in de regio IJmond/ Zuid-Kennemerland tot doel heeft 

het woningbestand te verduurzamen, waarbij de gemeenten 

afzonderlijk  
de keuze hebben op welk onderdeel ze inzetten. Het (verplichte) 

energieloket, wijkgerichte aanpak, VvE aanpak, nationale duurzame 

huizenroute en HIER-klimaatabonnement vallen hier o.a. onder. Er 

heeft reeds een zonnepanelenactie vanuit Eneregio plaatsgevonden 

met de volgende resultaten:  
• 420 bewoners hebben de informatieavonden bezocht 
• 710 bewoners hebben een vrijblijvend persoonlijk advies 

gevraagd 
• 264 bewoners hebben inmiddels al zonnepanelen aangeschaft 

(37,18%) 
• Zij lieten totaal 2826 zonnepanelen installeren • Zij besparen 

gezamenlijk het eerste jaar al meer dan ca. € 135000 op hun 

stroomrekening, dus een besparing van gemiddeld al meer dan € 

510 per huishouden. 
• Hiermee wordt de CO2-uitstoot in Beverwijk jaarlijks met ca. 

276948 KG teruggebracht. 

Maatschappelijke vastgoed 5 December 2019 had er, voor alle 

panden die onder de verplichting vallen, een rapportage 

informatieplicht ingediend moeten worden. ODIJ analyseert de 

ingediende rapportages  
GreenBiz 

Energiescans  
Vanaf maart 2020 heeft GreenBiz (100) gratis energiescans 

aangeboden aan alle ondernemers op de bedrijventerreinen in 

Beverwijk. Er zijn per mei 2020 23 scans uitgevoerd. 

Besparingsmogelijkheid op het gebied van elektriciteit lijkt bij deze 
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bedrijven meer dan 100% te zijn (meer opwek dan verbruik 

mogelijk). Maximale reductie in gasverbruik komt rond de 30% uit.   
GreenBiz Green Deal 
Alle ondernemers die een scan hebben laten uitvoeren zijn 

geïnformeerd over de opvolging met de Green Deal. Met dit middel 

wordt er gericht op langdurige (5 jaar) verduurzamingstrajecten.   
GreenBiz Energy 
Wij hebben in maart opnieuw SDE+-subsidie voor pv-panelen 

aangevraagd voor bedrijven. Bedrijven die tijdens de – 

overschreven – najaar ronde van 2019 geen subsidie hebben 

gekregen, hebben we geholpen met een nieuwe SDE+ aanvraag. 

Waarvoor de aanvraag van oktober 2019 niet gehonoreerd is 

(vanwege landelijke overschrijding van het plafond). Dit betrof in 

Velsen 1 bedrijf met 208 KWP productiecapaciteit. Er is een start 

gemaakt met het bureau dat de communicatiestrategie voor de 

campagne vaststelt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 

uitgangspunten voor de communicatiestrategie en -middelen. Het 

eerste middel (de flyer) is zo goed als af en klaar voor productie.  
Upcycle Your Waste 
Via de Vereniging GreenBiz is de ODIJ begin 2019 geïnformeerd 

over de komst van een nieuw te starten project Upcycle Your 

Waste. Upcycle Your Waste is een Europees project waar 

verschillende landen hun kennis en kunde bundelen met betrekking 

tot het voorkomen en hergebruiken van afvalstromen. Op 22 

november 2019 is het projectvoorstel goedgekeurd door het 

Interreg 2 seas committee.  
Bij UPCYCLING worden ongewenste of nutteloze materialen en 

stoffen (afval) opgewaardeerd naar een nieuw product met een 

hogere waarde. Denk aan nieuwe schoenzolen gemaakt van 

versleten autobanden.  ODIJ wil ondernemers in de IJmond 

bewust maken van de waarde van hun afval door het afval te 

gebruiken als grondstof. De eerste stappen voor de ingezette 

communicatie zijn gezet. Er is structureel overleg met de 

communicatieadviseur in België. Daarnaast is er een enquête 

ingevuld t.b.v. de communicatie. 

Regeling Reductie Energiegebruik Beverwijk heeft nog geen 

Energie Coöperatie. Via de RRE ondersteunen we de oprichting van 

‘Eco Beverwijk’. De planning is dat de statutaire coöperatie in juni is 

opgericht en dat de energie coaches binnen deze coop vanaf 

september overgaan tot uitvoering. Budget is gereserveerd en 

ondersteuning extern geregeld.  

Duurzaamheidslening gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk 

heeft in 2019 aan de Omgevingsdienst gevraagd om uitvoering te 

geven aan de Duurzaamheidslening gemeente Beverwijk.  De 

gemeenteraad heeft voor de leningen een budget van 1 miljoen 

euro gereserveerd. Inmiddels hebben 92 inwoners een lening 

aangevraagd en is aan 51 inwoners een lening verstrekt voor een 

totaal van circa € 320.000,-. Het betreft 55 leningen voor 

zonnepanelen. Eén aanvrager heeft ook vloerisolatie uitgevoerd. Bij 

twee woningen is hoge kwaliteit isolatieglas aangebracht, en bij 

twee woningen zijn warmtepompen toegepast. Er zijn tot nu toe 

590 zonnepanelen geplaatst die jaarlijks circa 160.000 kWh aan 

elektriciteit produceren. 
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Milieu 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving  

Ondergrondse containers 

Wij hebben het gebied rondom het Beverhof en het Europa plein in kaart 

gebracht. Opzet is het controleren van de benodigde afvalcontracten en 

zorgdragen voor de juiste aanvoer van afval rondom de ondergrondse 

containers. Project gaat verder in het tweede tertaal. 

 Vergunningen, meldingen en ontheffingen   

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 

milieuvergunningen 

2 
ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

 maatwerk 30 

1 
afgeronde inspecties (asbest)sloop 

vrijstel

lingen 

geluid

hinder

waarv

11 

11 
Meldingen: 
Betreft 6 meldingen Activiteitenbesluit en 5 meldingen lozen buiten 
inrichtingen. 

ontvangen Bbk-meldingen 

geconstateerde 
overtredingen 

Inspecties  

61 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
4 57 

0 

0 

0 
opgelegde 

bestuurlijke lasten 

vooraankondiging 
bestuurlijke lasten 

strafrechtelijke 
beschikkingen 

( PV+Bsbm ) 

Rapportage T1-2020 

Heemskerk 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids 

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

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

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

• Duurzaamheidsbeleid  

  Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving  
en opwekking van hernieuwbare energie.  

• Toezicht op de Wabo 

  Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht. 
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an 2 

  
2 

afgeronde Bbk-inspecties 

waarvan 1 geconstateerde overtredingen 
1 

3 
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Evenementen   

Begin januari zijn onze toezichthouders aanwezig geweest bij de 

Kerstboomverbranding. Er is geconstateerd dat de verbranding niet 

conform de verleende vergunning heeft plaatsgevonden. De 

verslaglegging is gedeeld met de gemeente en VRK.  
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Bilderdijkstraat 
milieuadvies bij RO/bouw • Ontwerp bestemmingsplan Wateracker Heemskerk,  

realisatie appartementen, belangrijk aandachtspunt in  

hogere waarden besluit het advies was onderzoek naar hinder door aanwezige  
bedrijven en hinder voor deze bedrijven door vestiging  

Omgevingsdienst IJmond heeft gemeente Heemskerk van een gevoelige functie geadviseerd ten aanzien 
van de vergunningaanvraag  

• Herontwikkeling Maerten van Heemskerckstraat 8, geothermie 
door Flori Cultura. Dit heeft geresulteerd in aandachtspunt is 
onder andere hinder naar bestaande een memo aan het College. 
Het college heeft deze memo woningen i.v.m. laden en lossen te 
Heemskerk gebruikt voor een advies het Ministerie van EZ. 

• Principeverzoek inrichten van een tweede bunker voor opslag 

nitraatfilms van het Eye Filmmuseum op perceel Achterweg nabij 

1 te Heemskerk 
• Principeverzoek vestigen supermarkt (Aldi) aan de Rijksstraatweg 

30 te Heemskerk 
Advies  

Programma’s en projecten  
begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen) 
1 

TransitieVisie Warmte 
begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 

Door Corona is de TransitieVisie Warmte in Heemskerk niet 

uitgevoerd zoals gepland. De uitvoering met de project- 

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten groepen heeft nog niet volledig plaats gevonden conform  
1 planning. Er is een technisch verhaal opgesteld welke  

Drank en Horeca  echter nog in een projectgroep behandeld moet worden.  
Doordat het in Heemskerk tegelijkertijd liep met het proces van de omgevingsvisie is het qua capaciteit niet 

gelukt  
basiscontroles dit plaats te laten vinden. Er is nog geen participatieavond met 

bewoners geweest. Oorspronkelijke planning was om  

15 

1 

9 

0 

3 

- 
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leeftijdsgrensinspecties 
de TransitieVisie Warmte voor de zomervakantie rond te  

geconstateerde overtredingen hebben. Deze 

planning is niet gehaald. De afronding is nu 

opgelegde processen-verbaal naar eind 2020 

verplaatst en zal voor het einde van het jaar in 

de raad behandeld worden. Dit heeft te maken 

met de participatie die in een andere (online) 

vorm plaats moet  
• 1x toiletruimte niet indirect te betreden vinden om het 

proces verder af te kunnen ronden. 
• 1x terras niet in overeenstemming met vergunde situatie 
• 1x geen goed werkende mechanische ventilatie Regionale 

Energie Strategie  
D
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e Strategie is in concept opgesteld en 21 april in de colleges in de 

IJmond aangeboden. Daarmee loopt het proces van de RES nog 

binnen de planning. Juni 2021 moet de RES 1.0 definitief zijn. 

Regionaal Energiebesparingsprogramma 

Zonnepanelenactie gemeente Heemskerk: De aftrap kon nog net 

met bijeenkomsten, daarna zijn er diverse communicatiemomenten 

geweest door middel van persberichten, social media van 

gemeente, website(s).  
• 456 bewoners hebben de informatieavonden bezocht  
• 761 bewoners hebben een vrijblijvend persoonlijk advies gevraagd  
• 216 bewoners hebben inmiddels al zonnepanelen aangeschaft (28,38%)  
• Zij lieten totaal 2359 zonnepanelen installeren • Zij besparen gezamenlijk het eerste jaar al meer dan ca. € 113000 op hun stroomrekening, 

dus een besparing van gemiddeld al meer dan € 520 per huishouden 
• Hiermee wordt de CO2-uitstoot in Heemskerk jaarlijks met ca. 231182 kg teruggebracht.  

Maatschappelijke vastgoed 5 December 2019 had er, voor alle panden die onder de verplichting vallen, een rapportage informatieplicht 

ingediend moeten worden. ODIJ analyseert de ingediende rapportages  

Greenbiz 
Energiescans 

Vanaf medio 2019 heeft vereniging GreenBiz IJmond  (100) gratis energiescans aangeboden aan alle ondernemers op de bedrijventerreinen 

Heemskerk. De gratis scans worden mogelijk gemaakt door een toegekende OTW-subsidie (door PNH). Per eind april zijn 86 energiescans 

uitgevoerd, de scans worden uitgevoerd door de organisatie Klimaatroute. Hun begeleiden de bedrijven bij het nemen van maatregelen 

Diverse bedrijven hebben maatregelen ge nomen of zijn in de voorbereiding hiervoor (offerte-aan vragen). Per 15 april hebben 23 bedrijven 

inmiddels maatregelen (met name Ledverlichting, PV- panelen en laad palen) genomen waarmee totaal op jaarbasis ruim 226,600 kWh 

elektriciteit en jaarlijks 1.000m3 gas bespaard wordt. Met een jaarlijkse berekende CO2 reductie van 149 ton. Het totale investeringsbedrag 

was € 248.500. Als alle deelnemers alle geadviseerde maatregelen uitvoeren is 80% energie- en 34% gasreductie te behalen met een 

gemiddelde terugverdientijd van 5,7 jaar.  
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GreenBiz Green Deal 

Alle ondernemers die een scan hebben laten uitvoeren zijn 

benaderd om deel te nemen aan de Green Deal bedrijventerreinen 

Energiepositief. Een initiatief vanuit de vereniging waarin de 

deelnemers met elkaar schriftelijk de intentie uitspreken om het 

energieverbruik te verlagen en te verduurzamen.  
12 februari 2020 vond de feestelijke ondertekening van de Green 

deal plaats. Per eind april zijn er 20 deelnemers.  

  
GreenBiz Energie 

In maart hebben wij opnieuw SDE+-subsidie voor pv- panelen 

aangevraagd voor bedrijven waarvoor de aanvraag van oktober 2019 

niet gehonoreerd is (vanwege landelijke overschrijding van het 

plafond). Dit betrof in Heemskerk 5 bedrijven met 11 daken met 

totaal 1,92 megawatt piek productiecapaciteit.   

Upcycle Your Waste 

Via de Vereniging GreenBiz is de Omgevingsdienst IJmond begin 

2019 geïnformeerd over de komst van een nieuw te starten project 

Up Cycle Your Waste. Up Cycle Your Waste is een Europees project 

waar verschillende landen hun kennis en kunde bundelen met 

betrekking tot het voorkomen en hergebruiken van afvalstromen. 

Op 22 november 2019 is het projectvoorstel goedgekeurd door het 

Interreg 2 seas committee.  
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LING worden ongewenste of nutteloze materialen en stoffen (afval) 

opgewaardeerd naar een nieuw  product met een hogere waarde. 

Denk aan nieuwe schoenzolen gemaakt van versleten autobanden.  

Omgevingsdienst IJmond wil ondernemers in de IJmond bewust 

maken van de waarde van hun afval door het afval te gebruiken als 

grondstof.   

Regeling Reductie Energiegebruik 

Door de Corona-maatregelen waren we gedwongen om een andere 

(digitale) aanvliegroute te ontwikkelen. Dit blijkt goed te werken, 

enkel de aanmeldingen blijven erg achter. We zijn ons nu aan het 

beraden hoe hier verder mee om te gaan. De resultaten tot nu toe 

zijn als volgt:  60 inwoners zijn bij bijeenkomsten geweest, 31 

speedscans zijn uitgevoerd en 9 adviesgesprekken zijn gevoerd. 
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Milieu 
  0 

strafrechtelijke 
beschikkingen0 

 Vergunningverlening, toezicht en handhaving   (PV+Bsbm) vooraankondigingbestuurlijke lasten 

0 
 Externe veiligheid opgelegde 

9 

In het eerste kwartaal van 2020 zijn alle ammoniak koelinstallaties 
in ons werkgebied  administratief gecontroleerd op naleving van 
de milieuregelgeving. In Uitgeest  is er één bedrijf met een 
ammoniakinstallatie. De administratie was 100% in orde.  

bestuurlijke lasten 

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

Rapportage T1-2020 

Uitgeest 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids 

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

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

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

• Duurzaamheidsbeleid  

  Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving  
en opwekking van hernieuwbare energie.  

• Toezicht op de Wabo 

  Waaronder brandveiligheid, RO en bouw- en woning- 
toezicht.  
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Klachten  

3 

- - 1 - - - 

Vergunningen, meldingen en ontheffingen  afgeronde inspecties (asbest)sloop 
5 

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 
4 

 milieuvergunningen ontvangen Bbk-meldingen 
9 

maatwerk afgeronde Bbk-inspecties 

 Meldingen: 14 

 2 - - - - - 

 totaal geluid geur stof afval bouw water 

ontvangen > (incl. - laag- (illegale bouw/ 

klachten frequent geluid) gebruik) 

openbare asbest

 licht bodem

 sloop overig orde 

Ruimtelijk   • Principeverzoek vervanging agrarische functie door  
woningbouw aan de Ziendijk 4a te Uitgeest 

milieuadvies bij RO/bouw • Busch en Dam 15 te Uitgeest, wijziging van functie  
‘agrarisch’ naar ‘wonen’ 

15 
• Klein Dorregeest 1 te Uitgeest, restaureren stolpboerde- 
hogere waarden besluit rij tot woning - functiewijziging naar wonen 

ODIJ merkt op dat gemeente Uitgeest/de BUCH een groeiende adviesvraag heeft 

ten aanzien van ruimtelijke  Advies  
ontwikkelingen. Dat heeft geresulteerd in een in het grote   
aantal aanvragen in het eerste tertaal. Hierbij een 
selectie van milieuadviezen: begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen) 

• Principeverzoek, 

woningbouw aan de Achtererven de 

 0 
Kleis te Uitgeest 

• Leidsevaartweg 46 te Heemstede, principeverzoek transformatie 
agrarisch naar wonen en natuur 

begeleiding monitoringslocaties 

Populierenlaan: In de buurt van deze straat is een  nieuwe 

zendmast geplaatst. Deze is 10 meter hoger dan de oude 

zendmast. Hier zijn ook nog eens extra antennes op geplaatst. Dit 

veroorzaakt geluidsoverlast bij stevige wind. KPN werkt aan een 

passende oplossing voor het probleem.  
Zwembadcomplex De Zien: In januari heeft een gesprek 

plaatsgevonden met wethouder, gebiedsregisseur, ODIJ en 

bewoners. Overlast is besproken en gezocht is naar een passende 

oplossing. De overlast bestond uit muziek van de bootcamp, 

geluidshinder veroorzaakt door gillende kinderen, verlichte klok, 

grasmaaiers en houtzagen van bomen op terrein. 

1 

Betreft 3 meldingen Activiteitenbesluit en 1 melding  Besluit lozen 
buiten inrichtingen.  

 

  overtreding(en) 

Inspecties  

13 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
3 10 

2 - 0 

geconstateerd 

INSPECTIES 
controle erkende 

maatregelen 

INSPECTIES 
controle EED 

PLAATSING 
datalogger 

oké 
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Drank en Horeca  

 1 basiscontroles 

0 leeftijdsgrensinspecties 

1 geconstateerde overtredingen 

 - opgelegde processen-verbaal 

Overtreding: 1x geen juiste leidinggevende op vergunning   

Wabo / BWT  

onderverdeling naar melding/controle: 

overtredinge

n opgelegde bouwstop inspecties 

handhavingszaken overige inspecties 

(BAG, etc.) illegale bewoning 

klachten bouwkundige advisering 

constructieve toets akkoord 

constructieve toets niet akkoord 

monumenten controles 

Overtreding: betreft sloopwerkzaamheden 

(asbest) door niet gecertificeerd persoon. 

Programma’s en projecten  

 

Energietransitie 

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord is in concept 

door de stuurgroep vastgesteld, nadat in januari een 

bewonersbijeenkomst is gehouden. 

TransitieVisie Warmte  

De TransitieVisie Warmte is november 2019 door de raad 

vastgesteld. Er is plan van aanpak gemaakt om voor 

Wijkuitvoeringsplan op te stellen voor De Koog en/ of Oude Dorp. 

Hiervoor is subsidieaanvraag bij Provincie Noord-Holland 

gehonoreerd met cofinanciering  van DUEC, HVC, Kennemer 

Wonen en HHNK. 

Regionaal Energiebesparingsprogramma Voor de Wijkaanpak in 

De Kleis is geplande bewonersavond d.d. 16 maart gecanceld 

vanwege de Corona Crisis, via brief en persberichten naar alle 

particuliere woningeigenaren worden energiebesparende 

maatregelen gestimuleerd. Ook de Regeling Reductie 

Energiegebruik wordt op deze manier gecommuniceerd. Via 

Eneregio is een zonnepanelenactie uitgevoerd met de volgende 

resultaten: • 177 bewoners hebben de informatieavonden 

bezocht 
• 330 bewoners hebben een vrijblijvend persoonlijk advies 

gevraagd 
• 133 bewoners hebben inmiddels al zonnepanelen aangeschaft 

(40,3%) 
• Zij lieten totaal 1473 zonnepanelen installeren • Zij besparen 

gezamenlijk het eerste jaar al meer dan ca. € 71000 op hun 

stroomrekening, dus een besparing van gemiddeld al meer dan 

€ 530 per huishouden. 
• Hiermee wordt de CO2-uitstoot in Uitgeest jaarlijks met ca. 

144354 kg teruggebracht. 

Maatschappelijke vastgoed 

Brandweerkazerne is verduurzaamd door plaatsen van  

LED verlichting. Vanwege overdracht van pand naar de 

Veiligheidsregio Kennemerland wordt plaatsen van Zonnepanelen 

door hun verder opgepakt. BSO De Wissel heeft zonnepanelen 

geplaatst. Ook op Zwembad de Zien is voorstel gemaakt om 

zonnepanelen te plaatsen. Op 5 December 2019 had er, voor alle 

panden die onder de verplichting vallen, een rapportage 

informatieplicht ingediend moeten worden. ODIJ analyseert de 

ingediende rapportages  

GreenBiz 
Energiescans 
Vanaf november 2019 heeft vereniging GreenBiz IJmond (100) 

gratis energiescans aangeboden aan alle ondernemers op 

bedrijventerrein Uitgeest-Noord. De gratis scans worden mogelijk 

gemaakt door een toegekende OTW-subsidie (door PNH). Per eind 

april zijn 32 energiescans uitgevoerd, de scans worden uitgevoerd 

door de organisatie Klimaatroute.  

  
Resultaat en potentie 

Klimaatroute begeleidt de bedrijven bij het nemen van 

maatregelen doormiddel van de scans. Diverse bedrijven hebben 

maatregelen genomen of zijn in de voorbereiding hiervoor 

(offerte-aanvragen). Per 15 april hebben 4 bedrijven inmiddels 

maatregelen (met name Ledverlichting, PV-panelen) genomen 

waarmee totaal op jaarbasis ruim 46.200 kWh elektriciteit 

bespaard wordt (en 30 ton CO2 reductie). Het totale 

investeringsbedrag was bijna €10.500. Als alle 32 deelnemers 

gezamenlijk alle geadviseerde maatregelen uitvoeren is 76% 

energie- en 26% gasreductie te behalen met een gemiddelde 

terugverdientijd van 5,8 jaar.  
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11 
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38 
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0 

afgeronde 
inspecties 
BWT 

79 
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GreenBiz Green Deal 
Alle ondernemers die een scan hebben laten uitvoeren worden 

benaderd om deel te nemen aan de Green Deal bedrijventerreinen 

Energiepositief. Een initiatief vanuit de vereniging waarin de 

deelnemers met elkaar schriftelijk de intentie uitspreken om het 

energieverbruik te verlagen en te verduurzamen.  
Door de Corona restricties wordt een fysieke ondertekening en 

werving van deelnemers in het derde tertaal voortgezet.  

  
GreenBiz Energie 

In maart hebben wij opnieuw SDE+-subsidie voor pv- panelen 

aangevraagd voor bedrijven waarvoor de aanvraag van oktober 

2019 niet gehonoreerd is (vanwege landelijke overschrijding van 

het plafond). Dit betrof in Uitgeest twee bedrijven met drie grote 

daken met totaal 0,83 mega watt piek productiecapaciteit.   

Upcycle Your Waste  

Via de Vereniging GreenBiz is de ODIJ begin 2019 geïnformeerd 

over de komst van een nieuw te starten project Up Cycle Your 

Waste. Up Cycle Your Waste is een Europees project waar 

verschillende landen hun kennis en kunde bundelen met 

betrekking tot het voorkomen en hergebruiken van afvalstromen. 

Op 22 november 2019 is het projectvoorstel goedgekeurd door 

het Interreg 2 seas committee.  
Bij UPCYCLING worden ongewenste of nutteloze materialen en 

stoffen (afval) opgewaardeerd naar een nieuw  product met een 

hogere waarde. Denk aan nieuwe schoenzolen gemaakt van 

versleten autobanden.  De ODIJ wil ondernemers in de IJmond 

bewust maken van de waarde van hun afval door het afval te 

gebruiken als grondstof.   

Regeling Reductie Energiegebruik 

Door de Corona-maatregelen waren we gedwongen om een 

andere (digitale) aanvliegroute te ontwikkelen. Dit blijkt goed te 

werken, enkel de aanmeldingen blijven erg achter. We zijn ons nu 

aan het beraden hoe hier verder mee om te gaan. De resultaten 

tot nu toe zijn als volgt:  20 speedscans zijn uitgevoerd en 16 

adviesgesprekken zijn gevoerd. 
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Milieu 

 

Vergunningverlening, toezicht 

en handhaving  

Externe veiligheid 

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 

alle ammoniak koelinstallaties in ons 

werkgebied  administratief 

gecontroleerd op naleving van de 

milieuregelgeving. In  Velsen zijn 

zeven bedrijven met een 

ammoniakinstallatie. De 

administratie was bij twee bedrijven 

niet in orde.  

Gebiedsinventarisatie 

In het eerste kwartaal van 2020 is 

de gebiedsinventarisatie op het 

bedrijventerrein ‘Grote Hout’ 

afgerond. 

Primair doel was: Vanwege de vele 

wisselingen van bedrijven en 

hierdoor niet meer bekend zijn in 

ons systeem zorgen dat het 

bedrijvenbestand up to date is. 

In het kader van informatie en 

risicogericht toezicht was er ook een 

secundair doel. Het inzichtelijk 

maken welke bedrijfsafvalstoffen 

vrij komen en welke afvalvervoerders deze afvoeren in verband met circulaire economie. De totale 

afzet blek 200.000 kilogram te zijn waarvan verreweg het meest afval bestond uit gemengde metalen, 

restafval, en hout.   

Het betrof een gezamenlijk project met bedrijventerrein  
‘IJmond Business Park’ in de gemeente Beverwijk. Er zijn 256 inrichtingen benaderd waarvan er bij 53 

ook een vervolgtraject is opgezet in verband met geconstateerde overtredingen tijdens het project. 
Regulering, toezicht en handhaving   

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 
30 

milieuvergunningen 
7 

maatwerk 
2 

vrijstellingen geluidhinder 
2 

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen Meldingen: Betreft 24 meldingen Activiteitenbesluit en  6 

meldingen Besluit lozen buiten inrichtingen. Maatwerk: Bij een bedrijf dat gasflessen gevuld met 

helium verkoopt is maatwerk afgegeven voor de opslag hiervan. De gasflessen hebben een drukventiel 

dat onder druk barst. Dit voorkomt dat de gasflessen exploderen en rocketteren. 

 

Controle lichtervoorziening Noorderbuitenkanaal: 1 

Inspecties  

78 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
22 56 

Rapportage T1-2020 

Velsen 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids 

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

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

  Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand- 
having op het gebied van milieu door bedrijven,  
asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,   ( 

bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied  
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid  
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen,  
saneringen, informatieverzoeken.  

• Duurzaamheidsbeleid  

  Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving  
en opwekking van hernieuwbare energie.  

• Toezicht op de Havenverordening  

  Waaronder toezicht op reparaties aan schepen en de  
daarmee gepaard gaande veiligheid en milieurisico’s,  
bunkeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen en  

afgifte van scheepsafvalstoffen.  
Namens de gemeente wordt ook  
geadviseerd over ontheffingen en  
over ligplaatstoewijzing.  
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(geen overtreding geconstateerd) 
het saneren zonder BUS-melding, recidive van diverse feiten, werkzaamheden in grond met asbest en 

het onvergund in werking zijn van een tankstation zonder direct toezicht.  

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 
33 

afgeronde inspecties (asbest)sloop waarvan 3 geconstateerde overtredingen 

Begin februari 2020 is de gevel van een loods aan de Middenhavenstraat te IJmuiden naar beneden 

gestort . De schade is veroorzaakt door de storm Ciara. Het pand is een pakhuis waar asbest in 

aanwezig was. Het puin/asbest afkomstig van gevel en gedeeltelijk van de verdiepingsvloer is door 

middel van handpicking uitgesorteerd.  Er heeft een tweede sanering plaatsgevonden waarbij ook het 

laaste puin van de openbare weg is verwijderd. Door goede samenwerking met gemeente Velsen 

(BOWOTO), ODIJ en het bedrijf is snel en adequaat gehandeld.  
 - - - - - - 

openbare asbest licht bodem sloop

 overig orde 

 

ontvangen Bbk-meldingen overtreding(en) 

afgeronde Bbk-inspecties 

waarvan 2 geconstateerde overtreding 

incidenten/calamiteiten 

1 INSPECTIES INSPECTIES PLAATSING 
 controle EED controle erkende datalogger 
gemelde ongewone voorvallen maatregelen 

 0 

niet-gemelde ongewone voorvallen  
1 

ontvangen > (incl. - laag- (illegale bouw/ 

7 

44 

23 

37 - 4 

geconstateerd oké 
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Evenementen   

Begin januari zijn onze toezichthouders aanwezig geweest bij de 

Kerstboomverbranding. Er is geconstateerd dat de verbranding niet 

conform de verleende vergunning heeft plaatsgevonden. De 

verslaglegging is gedeeld met de gemeente en VRK. 

 

Geconstateerde overtredingen Er werden werkzaamheden 

uitgevoerd aan schepen  zonder geldige ontheffing. 

Havengerelateerde klachten 

Er werd overlast ervaren door het geluid van hulpmotoren. Er zijn in 

de gemeente Velsen geen gebieden aangewezen waar het verboden 

is een hulpmotor in werking te hebben. In de wijk Oud-IJmuiden 

wordt evengoed overlast ervaren van zeeschepen die een 

hulpmotor in werking hebben. 

Vernieuwen Havenverordening 2019 In 2019 is er een vernieuwde 

havenverordening vastgesteld. Deze is in werking getreden per 6 

januari 2020. Wij hebben hiervoor input geleverd en 

verbetervoorstellen gedaan. Een belangrijke verandering is dat de 

tekst van de verordening voor de gebruikers leesbaarder is 

geworden. Ook is de verordening zodanig gewijzigd dat er 

makkelijker kan worden ingespeeld op nieuwe brandstoffen zoals 

LNG of waterstof. Voor het toezicht op de naleving van deze 

verordening is een nieuwe digitale checklist ontwikkeld. 

Ruimtelijk 

  

milieuadvies bij RO/bouw 
20 

hogere waarden besluit 
4 

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 
3 

Milieuadvies:: 
Voor de realisatie van de energiehaven in het averijhavendepot is 

de notitie reikwijdte en detailniveau voor de 

milieueffectrapportage. Hiermee is de start gemaakt om de 

milieueffectrapportage op te stellen en te onderzoeken of de 

energiehaven milieukundig haalbaar is. Wij zitten in de projectgroep 

en zijn het aanspreekpunt voor de commissie. 

Programma’s en projecten  

 

TransitieVisie Warmte 

Door Corona is de TransitieVisie Warmte in Velsen niet uitgevoerd 

zoals gepland was. De uitvoering met de projectgroepen heeft 

plaats gevonden conform planning en er is  
een technisch verhaal opgesteld als basis. Er is echter nog geen 

participatieavond met bewoners geweest. Oorspronkelijke planning 

was om de TransitieVisie Warmte voor de zomervakantie rond te 

hebben. Deze planning is niet gehaald. De afronding is nu naar eind 

2020 verplaatst en zal voor het einde van het jaar in de raad 

behandeld worden. Dit heeft te maken met de participatie die in 

een andere (online) vorm plaats moet vinden om het proces verder 

af te kunnen ronden. 

Regionale Energie Strategie  

De Regionale Energie Strategie is in concept opgesteld en 21 april in 

de colleges in de IJmond aangeboden. Daarmee loopt het proces 

van de RES nog binnen de planning. Juni 2021 moet de RES 1.0 

definitief zijn. 

Regionaal Energiebesparings Programma Zonnepanelenactie 

gemeente Velsen: Ondanks dat de aftrap niet met bijeenkomsten 

kon plaatsvinden is de actie gestart, daarna zijn er diverse 

communicatiemomenten geweest door middel van persberichten, 

social media van gemeente, website(s). Eind april rapporteerde 

Eneregio over 520 inwoners die een advies hadden aangevraagd en 

9 inwoners die daadwerkelijk panelen hebben aangeschaft. 598 

bewoners hebben een vrijblijvend persoonlijk advies gevraagd. 
• 21 bewoners hebben inmiddels al zonnepanelen aangeschaft 

(3,51%) 
• Zij lieten totaal 201 zonnepanelen installeren 
• Zij besparen gezamenlijk het eerste jaar al meer dan  ca. € 10000 

op hun stroomrekening, dus een besparing van gemiddeld al 

meer dan € 480 per huishouden. 
• Hiermee wordt de CO2-uitstoot in Velsen jaarlijks met  ca. 19698 

kg teruggebracht. 

Maatschappelijke vastgoed  

Op 5 December 2019 had er, voor alle panden die onder de 

verplichting vallen, een rapportage informatieplicht ingediend 

moeten worden. ODIJ analyseert de ingediende rapportages. In 

Velsen wordt gekeken naar de mogelijkheid om maatschappelijk 

vastgoed aan te sluiten op het warmtenet. Omgevingsdienst 

informeert de gemeente voor energiebesparing en 

duurzaamheidsaspecten voor de nieuwe kadernota gemeentelijk 

vastgoed 

Greenbiz 

Havens 

toezichtinspecties 16 

geconstateerde overtredingen 2 

behandelde ontheffingen en meldingen 14 

adviezen ligplaatstoewijzing 1 
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Energiescans 

Vanaf februari 2020 heeft vereniging GreenBiz IJmond (100) gratis 

energiescans aangeboden aan alle ondernemers in het 

Middenhavengebied van IJmuiden en de Broekerwerf in de 

Velserbroek. De gratis scans worden  
o.a. mogelijk gemaakt d.m.v. een toegekende OTW-subsidie (door 

PNH). Per eind april zijn 60 energiescans uitgevoerd, de scans 

worden uitgevoerd door de organisatie Klimaatroute. Omdat er nog 

zo veel vraag naar energie scans is, is begin april een nieuwe OTW-

subsidie (door PNH) aangevraagd voor 100 scans voor de rest van 

het havengebied en de overige bedrijventerreinen. Gemeente 

Velsen zorgt voor cofinanciering van dit project.   
Resultaat en potentie 

Klimaatroute begeleidt de bedrijven bij het nemen van maatregelen 

doormiddel van de scans. Enkele bedrijven zijn reeds gestart met 

het nemen van maatregelen of zijn in de voorbereiding hiervoor 

(offerte-aanvragen). Het is nog te vroeg om te kunnen spreken van 

grote resultaten. Er is wel flink potentie aanwezig.  Uit de scans 

blijkt dat bij de deelnemers (vooralsnog 10% van het havengebied) 

5,6 miljoen kWh per jaar kan worden bespaard. Dit komt neer op 

1500 huishoudens (zonder elektrische auto en warmtepomp). Ook 

op het gasverbruik kan nog eens 109.000 m3 per jaar (5,7%) worden 

bespaard en dat komt neer 73 huishoudens. De gemiddelde 

terugverdientijd van alle 60 scans samen is 5,6 jaar waarbij ook het 

plaatsen van zonnepanelen is meegenomen.   

  
GreenBiz Green Deal 
Alle ondernemers die een scan hebben laten uitvoeren zijn 

geïnformeerd over de opvolging met de Green Deal. Door de Corona 

crisis hebben we hier nog geen bijeenkomst voor kunnen plannen. 

Wel heeft het bureau Klimaatroute bedrijven hierover geïnformeerd 

en gevraagd of ze willen tekenen. Deze actie is eind april gestart. De 

Green Deal is een initiatief vanuit de vereniging waarin de 

deelnemers met elkaar schriftelijk de intentie uitspreken om het 

energieverbruik te verlagen en te verduurzamen.  

  
GreenBiz Energie 
In maart hebben wij opnieuw SDE+-subsidie voor pv- panelen 

aangevraagd voor bedrijven waarvoor de aanvraag van oktober 

2019 niet gehonoreerd is (vanwege lande lijke overschrijding van 

het plafond). Dit betrof in Velsen  1 bedrijf met 208 KWP 

productiecapaciteit.  

  
Upcycle Your Waste 

Via de Vereniging GreenBiz is de ODIJ begin 2019 geïnformeerd over 

de komst van een nieuw te starten project Up Cycle Your Waste. Up 

Cycle Your Waste is een Europees project waar verschillende landen 

hun kennis en kunde bundelen met betrekking tot het voorkomen 

en hergebruiken van afvalstromen. Op 22 november 2019 is het 

projectvoorstel goedgekeurd door het Interreg 2 seas committee.  
Bij UPCYCLING worden ongewenste of nutteloze materialen en 

stoffen (afval) opgewaardeerd naar een nieuw  product met een 

hogere waarde. Denk aan nieuwe schoenzolen gemaakt van 

versleten autobanden. De ODIJ wil ondernemers in de IJmond 

bewust maken van de waarde van hun afval door het afval te 

gebruiken als grondstof.  

Regeling Reductie Energiegebruik 

Door de Corona-maatregelen waren we gedwongen om een andere 

(digitale) aanvliegroute te ontwikkelen. Dit blijkt goed te werken, 

enkel de aanmeldingen blijven erg achter. We zijn ons nu aan het 

beraden hoe hier verder mee om te gaan. De resultaten tot nu toe 

zijn als volgt: 16 inwoners hebben een webinar bijgewoond, 0 

speedscans zijn uitgevoerd en 214 adviesgesprekken zijn gevoerd.  

Subsidieregeling Collectieve Energieprojecten Deze 

subsidieregeling is bestemd voor woningcorporaties, verenigingen 

van eigenaars en energiecoöperaties en dergelijke voor maatregelen 

bij bestaande woningen in de gemeente Velsen die de uitstoot van 

CO2 verlagen. Daarbij is het streven dat de woonlasten voor de 

bewoners door de uitvoering van de maatregelen niet zullen 

toenemen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door ons. 

Inmiddels zijn twee aanvragen in behandeling genomen voor een 

totaal bedrag van circa €35.000,-. 
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Als gevolg van de afgekondigde 

maatregelen om het  coronavirus te 

bestrijden, hebben wij ervoor gekozen 

om ook geen controles uit te voeren 

waarbij we bedrijven bezoeken. Wel 

hebben we onze uren ingezet om via  

gevelcontroles en via administratieve 

controles ons bedrijvenbestand te 

actualiseren. Belangrijk, omdat we zo op 

de hoogte zijn van alle 

bedrijfsactiviteiten die in de regio 

plaatsvinden.   

  
De laatste weken hebben we ook 

gebruikt om te onderzoeken op welke 

wijze we ‘op afstand’ controles kunnen 

uitvoeren. Zo verleggen wij bijvoorbeeld 

onze focus op aanschrijvingen SCIOS-

keuringen en het project Tankstations, 

waarbij wij via administratieve controles 

de veiligheidsafstanden en aarding 

beoordelen. Deze bevindingen rollen wij 

verder uit in het tweede teraal. 

Tegelijkertijd zullen wij begin mei ook 

weer een aantal fysieke 

bedrijfsbezoeken inplannen, uiteraard 

binnen de gestelde landelijke 

maatregelen. 

Bodem  

 

PFAS bodemkwaliteitskaart Er wordt gewerkt aan het samenstellen van een 

achtergrondwaardenkaart PFAS, die grondverzet van niet verdachte locaties binnen de regio Zuid-

Kennemerland en IJmond mogelijk maakt zonder bodemonderzoek/partijkeuring. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van metingen die inmiddels hebben plaatsgevonden maar hiervoor zijn ook 

verdeeld over de verschillende zones in de regio boringen geplaatst. Antea is bezig met het 

doorrekenen van de resultaten. De concept-kaarten worden binnenkort verwacht. Daarna moeten 

de kaarten worden vastgesteld. 
Regio Zuid-Kennemerland | T1-2020 |  

Verstrekken bodeminformatie Voor onroerend goedtransacties en werkzaamheden in grond wordt 

de beschikbare informatie uit het bodeminformatiesysteem (BIS) ontsloten via de rapportage 

module en de Gis-viewer. Makelaars en taxateurs maken veelal gebruik van de rapportagemodule. 

Met de Gis- viewer kan bodeminformatie online worden geraadpleegd. Onderzoeksbureaus en 

nutsbedrijven maken veelal gebruik van de GIS-viewer. Het BIS wordt door ons bijgehouden en 

vragen worden beantwoord. 

Programma’s en projecten  

 

Actieplan geluid 

Voor drie gemeenten in Zuid-Kennemerland hebben wij het Actieplan Geluid geactualiseerd. Voor 

Zandvoort was het actieplan in 2019 vastgesteld door college en eerder dit jaar voorgelegd aan de 

raad. Inmiddels hebben wij het actieplan gepubliceerd. Voor het actieplan Bloemendaal zijn 

zienswijzen verwerkt in het actieplan. Het actieplan gaat eind mei richting college. Daarna wordt het 

actieplan aangeboden aan de raad, waarna deze gepubliceerd wordt.  
Het actieplan voor de gemeente Heemstede is ook nog niet vastgesteld, maar volgt wel later dit jaar.   

Transitievisie Warmte 

Het eerste tertaal hebben wij, samen met de duurzaamheidsambtenaren van de gemeenten in de 

regio Zuid- Kennemerland overleg gevoerd over het vervolgtraject rondom de TVW. Wij  hebben 

gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking binnen de regio en de diverse rollen.  

Rapportage T1-2020 

Regio   

Zuid-Kennemerland 

Tot de gemeenten in de regio rekenen we Bloemen- 
daal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.  

De binnenstad van Haarlem, de strandpaviljoens, het  
circuit en het duin- en bosgebied zorgen gedurende  
het jaar voor een grote toevloed aan bezoekers en  
recreanten van binnen en buiten de regio. De wens  
om hieraan ruimte te bieden en tegelijk het groene  
woon)karakter van de gemeenten te waarborgen  ( 

maakt dat sprake is van een eigen dynamiek.   
Bedrijven met een bovengemiddeld risico bevinden  
zich met name op de industrieterreinen in Haarlem.  

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

Afgelopen maanden hebben wij diverse bijeenkomsten bijgewoond 

in het kader van de Regionale Energiestrategie en waar gevraagd, 

hebben wij input geleverd rondom duurzame energie 

opwekkingsmogelijkheden. Onlangs is de concept RES 0.8-versie in 

alle gemeenten vastgesteld. Daarnaast maken wij onderdeel uit van 

het projectteam dat de Regionale Structuur Warmte opstelt. 

Regionaal energiebesparingsprogramma  

Dit is een drie jarig programma (2019-2021) dat met behulp van 

cofinanciering vanuit de provincie in de regio IJmond/ Zuid-

Kennemerland tot doel heeft het woningbestand te verduurzamen, 

waarbij de gemeenten afzonderlijk de keuze hebben op welk 

onderdeel ze inzetten. Het (verplichte) energieloket, wijkgerichte 

aanpak, VvE aanpak, nationale duurzame huizenroute en HIER-

klimaatabonnement vallen hier o.a. onder. Om gemeenten hier 

verder in te ondersteunen, hebben wij voor de uitvoering een Plan 

van Aanpak opgesteld en besproken en afgestemd met de 

gemeenten.  

Communicatie  

 

Communicatietafel IJmond & Zuid-Kennemerland De 

Communicatietafel IJmond & Zuid-Kennemerland heeft in het 

eerste tertaal eenmaal plaatsgevonden, op 11 februari. Tijdens dit 

overleg vond afstemming plaats tussen communicatieadviseurs 

over de lopende duurzaamheidsprojecten. Op deze wijze willen wij 

van elkaar leren en bij elkaars projecten aansluiten. 
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Milieu 

 

Vergunningverlening, toezicht en 

handhaving  

Strandpaviljoens 

Gedurende aankomend strandseizoen 

voeren wij geluidmetingen uit en gaan 

wij na of wordt voldaan aan de geldende 

geluidsnormen. Wanneer de corona-

maatregelen het de horeca toelaat weer 

open te gaan, zullen wij geluidmetingen 

gaan inplannen. 

Geluidmetingen verenigingen  

Dit jaar zullen wij een aantal 

geluidmetingen uitvoeren bij 

verenigingen. Aanleiding is een 

vereniging die afgelopen jaar driemaal 

een dwangsom heeft verbeurd. Als 

gevolg van de coronamaatregelen en de 

tijdelijke sluiting van kantines, hebben er 

nog geen geluidmetingen 

plaatsgevonden.  

Openluchttheater  

De afgelopen jaren is gebleken dat de 

huidige exploitatievorm van het 

Openluchttheater Caprera niet binnen 

de geluidruimte van het 

Activiteitenbesluit past en bovendien tot 

klachten leidt. Op dit moment werken 

Caprera en de gemeente, samen met 

ons aan een oplossing die recht doet aan 

de functie van het theater, maar ook de 

geluidsoverlast moet verminderen. Bij een definitieve oplossing zullen wij via geluidmetingen de 

nieuwe situatie in kaart brengen. 

Controle garagebedrijf  

Door een klacht over geluidoverlast ontdekten wij een garagebedrijf dat zich nog niet had gemeld bij 

ons. Wij hebben dit bedrijf via een onaangekondigde controle bezocht. De klacht is opgelost en het 

garagebedrijf is gevraagd zich alsnog te melden en om een bodemonderzoek in te dienen. 

Vergunningen, meldingen en ontheffingen   

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 
16 

milieuvergunningen 

Meldingen: 
Betreft 11 meldingen Activiteitenbesluit en 5 meldingen Besluit lozen buiten inrichtingen. 
Bijzonderheden: 
Lozing in een vijver aan de Bekslaan in Vogelenzang   
Lozing was toegestaan door Hoogheemraadschap van Rijnland. Lozingen in het oppervlaktewater 

valt onder de bevoegdheid van het Hoogheemraadschap. De Hoogheemraadschap heeft de klacht 

ook verder behandeld. Bouw woning Duinlustparkweg Op de Duinlustparkweg wordt een nieuw 

huis gebouwd met een bodemenergiesysteem. Na overleg met gemeente Bloemendaal tot de 

conclusie gekomen dat er voor de aanleg geen nadere onderzoeken gevraagd zullen worden. De 

melding is bevestigd. De werkzaamheden gaan volgens planning in september 2020 plaatsvinden. 

Rapportage T1-2020 

Bloemendaal 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids 

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

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

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

• Duurzaamheidsbeleid  

  Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving  
en opwekking van hernieuwbare energie.  
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0 

vooraankondiging 
1bestuurlijke lasten strafrechtelijke 

beschikkingen
1
 

(PV+Bsbm)opgelegde 
bestuurlijke lasten 

1 proces-verbaal is ingediend voor een illegale sloop   
(zonder sloopmelding) 

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 
22 

afgeronde inspecties (asbest)sloop 
waarvan 2 geconstateerde overtredingen 

4 

afgeronde Bbk-inspecties waarvan 1 geconstateerde 

overtredingen 

 5 1 - - 2 1 

 totaal geluid geur stof afval bouw water 

ontvangen > (incl. 0 laag- (illegale bouw/ klachten frequent geluid) gebruik) 

openbare asbest licht bodem sloop overig orde 

 

milieuadvies bij RO/bouw begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen) 

7 1 
hogere waarden besluit advies MERbegeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 

Dit betreft de volgende adviezen: 1 

• Realisatie restaurant, Zeeweg 

• Omgevingsvergunning sloop bungalow en nieuwbouw  

 villa aan de Westerduinweg Begeleiding bodemtrajecten: 

• Advies aangepaste ruimtelijke onderbouwing Wester- Eind 2019 heeft bodemonderzoek plaatsgevonden ter  

 duinweg plaatse van de woonwijk Veen en Duin. Het onderzoek is  

• Advisering stikstof en vleermuizenonderzoek herbestem- uitgevoerd ter voorbereiding op de vervanging van het  

 ming Donkerelaan riool. De rapportage en de advisering zijn afgerond in het  

• Wijzigingsplan realisatie Hotel aan de Zeeweg eerste tertiair van 2020. Er zijn voor wat betreft de mili- 

• Principeverzoek realisatie tijdelijke woonunits op vier  euhygiënische bodemkwaliteit geen belemmeringen voor  

7 

2 

Inspecties  

Ruimtelijk  

23 

Advies  milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
5 18 

Klachten  

12 

1 - 1 - - 1 
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 locaties de uitvoering van de werkzaamheden, ook niet voor wat  

• Beoordeling stikstofberekening nieuwbouw Westelijke 

 betreft hergebruik van overtollige grond met oog op 

PFAS. 

Randweg 

Begeleiding gevelisolatieprojecten: In 2020 één saneringsproject 

voor diverse B-lijst woningen aangemeld bij Bureau Sanering 

Verkeerslawaai. Begin mei zal naar verwachting reactie komen 

voor wat betreft de voorbereidingssubsidie. 

Drank en Horeca  

basi

scontroles 

leeftijdsgrensinspecties 

geconstateerde overtredingen 

opgelegde processen-verbaal 

Naar aanleiding van de inzet van 2019 hebben wij de intentie om 

in 2020 in te zetten op onaangekondigde controles, specifiek op 

leeftijdsgrenzen. 
Met gemeente Bloemendaal afspraken gemaakt over 

leeftijdsgrenzeninspecties bij sportclubs/strandpaviljoens die 

zouden worden uitgevoerd in het voorjaar/zomer van 2020. Door 

het coronavirus zullen deze controles voorlopig niet doorgaan. Wij 

zullen in overleg gaan met de gemeente of wij de controles nog 

zullen inplannen en in dit geval in welke periode. 

Programma’s en projecten  

 

Infraroodsafari  

In november 2019 bracht de gemeente Bloemendaal een 

duurzaamheidskrant uit. In deze krant stond ook een oproep aan 

inwoners om zich te melden voor de infraroodsafari. In totaal 57 

inwoners hebben zich hiervoor aangemeld. De infraroodsafari 

bestond uit een infraroodscan van de woning en een advies. De 

scans zijn uitgevoerd door het Duurzaam Bouwloket. 

Energiecoaches hebben de scan uitgevoerd in Vogelenzang.  

Duurzaamheidsprogramma Begin 2020 heeft Bloemendaal 

een duurzaamheidsprogramma opgesteld. Wij hebben 

hiervoor input geleverd. Dit programma zullen wij later dit 

jaar, samen met de gemeente, uitbreiden tot een 

routekaart/meerjarenprogramma duurzaamheid.  

Dorpshuis Vogelenzang  

Het Dorpshuis heeft in het verleden een warmtepomp  en 

zonnepanelen geïnstalleerd. In de praktijk blijkt nu  echter dat ze 

niet heel veel minder energieverbruiken.  Tegelijkertijd zijn ze 

nu, door deze maatregel, ingedeeld om te voldoen aan de 

meldingsplicht EED. Wij zijn met  het Dorpshuis in overleg hoe 

wij ze hierin kunnen ondersteunen. 

Maatschappelijke vastgoed  

5 December 2019 had er, voor alle panden die onder de verplichting 

vallen, een rapportage informatieplicht ingediend moeten worden. 

Wij analyseren deze ingediende rapportages.  

Milieu 

 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving  

Ondermijning 

Op 9 april 2020 is er een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering verleend aan Merck, Sharp & Dohme, gelegen aan 

Waarderweg 39 te Haarlem. De verandering betreft een verhoging van de hoeveelheid ivermectine in opslag van 0,9 naar 4,6 ton. De 

ivermectine wordt opgeslagen in de bestaande opslagvoorziening in het High Bay Warehouse, compartiment één en twee. 

3 

0 

1 

- 
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Vergunningen, meldingen en ontheffingen  

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 
49 

milieuvergunningen 
4 

maatwerk 
6 

vrijstellingen geluidhinder 

Meldingen: 
Betreft 30 meldingen Activiteitenbesluit en 19 meldingen Besluit lozen buiten inrichtingen. 
Bijzonderheden: 
Zonering Waarderpolder 
In een hoek van de Waarderpolder gaat gemeente Haarlem woningbouw mogelijk maken. Hiervoor wordt een deel van de Waarderpolder 

gedezoneerd (geluid). Wij inventariseren welke type A en B bedrijven er op dit moment zitten. De  
Haarlem | T1-2020 |  

type C bedrijven zijn al in beeld bij de zonebeheerder. 
Jachthaven De Rietpol  
Jachthaven De Rietpol gaat de activiteiten sterk beperken. Door alle perikelen rond het Coronavirus zal e.e.a. wat anders verlopen dan 

eerder gepland. Dit seizoen gaat men nog door met minder ligplaatsen (48) zonder verdere voorzieningen. Door deze wijziging gaan ze 

onder het Activiteitenbesluit vallen. De vergunning zal ingetrokken worden. 
Laan van Decima 
Op de Laan van Decima komt gedurende zes maanden een tijdelijke opstelplaats voor bussen van Connexxion, waar ook de elektronische 

apparatuur kan worden bijgewerkt. Reden van deze tijdelijke opstelplaats is dat op de vaste locatie van Connexxion een laadpalennetwerk 

voor bussen wordt aangelegd. 

 

Inspecties  

182 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
34 148 

Rapportage T1-2020 

Haarlem 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket, exclusief de bodemtaken   

( enkel handhaving op verzoek ) 
•  Bedrijfsgebonden milieutakenpakket, exclusief  

milieuadvisering en beleidsvoorbereiding en   
uitvoering 

•  Toezicht bij evenementen 
•  Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven 

Toelichting 
• Basis en bedrijfsgebonden milieutakenpakket  

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

• Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven 

  Het signaaltoezicht op het gebied van brandveilig - 
heid vindt plaats in afstemming met de VRK. 
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1 strafrechtelijke 
beschikkingen0 

(PV+Bsbm)vooraankondiging 
bestuurlijke lasten 

0 opgelegde 

bestuurlijke lasten 
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afgeronde inspecties (asbest)sloop waarvan 25 

25 9 - 2 4 3 totaal geluid geur stof afval bouw water 

ontvangen > (incl. 0 laag- (illegale bouw/ klachten frequent geluid) gebruik) 

INSPECTIES INSPECTIES PLAATSING controle EED

 controle erkende datalogger maatregelen 
Programma’s en projecten  

 

Green Deal Zorg  

Het Certificaat brons is uitgereikt aan Kennemerhart (Haarlem) 

voor 2 locaties. Spaarne Gasthuis heeft locatie in Hoofddorp 

gecertificeerd, locaties in Haarlem in 2020. Pro Senectute heeft 

brons voor 2e locatie in Haarlem. Op 4 februari 2020 vond bij het 

Spaarne Gasthuis een bijeenkomst plaats voor o.a. zorginstellingen 
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in gemeente Haarlem. IJmond Bereikbaar heeft daar een 

presentatie gegeven. Het is goed om te zien dat er veel interesse is 

in een mobiliteitscan. Zorginstellingen gaan ook starten met de 

routekaarten voor de zorg voor 50% CO2 reductie in 2030. De 

volgende bijeenkomst staat gepland op 23 juni.  
Dit wordt een Webinar.  

orde 

Mobiliteit 

Wij hebben onderzocht op welke manier IJmond Bereikbaar ook 

een meerwaarde kon zijn voor de gemeente Haarlem. Het eerste 

kwartaal van dit jaar gold als kwartiermakers fase en resulteerde in 

een plan van aanpak. 

Energiebesparing bij bedrijven De provincie geeft subsidie voor het 

verbeteren en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen. 

Door bestaande terreinen voor ondernemers aantrekkelijk te 

houden of weer aantrekkelijk te maken is er minder behoefte aan 

het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Voor de gemeente 

hebben wij de OTW-subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. 

OTW staat voor Ondersteuning toekomstbestendige werklocatie. 

Met deze subsidie kunnen wij bedrijven op de Waarderpolder een 

gratis energiescans aanbieden en deze bedrijven een jaar lang 

begeleiden in de opvolging van de in de scan geadviseerde 

maatregelen.  

 
-- 

strafrechtelijkevooraankondiging 
beschikkingenbestuurlijke lasten 

(PV+Bsbm)- 

opgelegde 
bestuurlijke lasten 

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

23 

afgeronde inspecties (asbest)sloop 
1 waarvan 0 

geconstateerde overtredingen 

ontvangen Bbk-meldingen 
3 
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afgeronde Bbk-inspecties waarvan 1 geconstateerde 

overtredingen 

 
maatregelen 

De datalogger is geplaatst bij sportvereniging VEW. 
Ruimtelijk   

milieuadvies bij RO/bouw 
2 

hogere waarden besluit 

Leidsevaartweg 46: Principeverzoek transformatie agrarisch 

naar wonen en natuur. 
Leidsevaartweg 23: Principeverzoek realisatie camping tussen 

de bollenvelden. Een belangrijk aandachtspunt was het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen. Advies  

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen) 
3 

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 

4 

0 - 1 

overtreding(en) 
geconstateerd 

INSPECTIES 
controle erkende 

INSPECTIES 
controle EED 

PLAATSING 
datalogger 

oké Milieu 

Vergunningen, meldingen en ontheffingen  

Meldingen: 
Betreft 3 meldingen Activiteitenbesluit en 1 melding   
Besluit lozen buiten inrichtingen. 

  
Inspecties  

29 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
8 21 

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 

milieuvergunningen 

maatwerk 

4 

2 

2 

Rapportage T1-2020 

Heemstede 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids 

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

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

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

• Duurzaamheidsbeleid  

  Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving  
en opwekking van hernieuwbare energie.  

• Toezicht en handhaving Digitaal Opkopersregister 

  Met toezicht op het DOR wordt heling van (tweede- 
hands) goederen tegengegaan. 
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5 

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 

Bodemtrajecten 

J. Dixlaan (vervangen fietsersbrug) Op de J. Dixlaan is in 2019 

bodemonderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op de 

werkzaamheden voor het vervangen van een fietsersbrug. 

Vanwege grond die tijdens de werkzaamheden moet worden 

afgevoerd en het nieuwe PFAS-beleid is het bodemonderzoek in de 

eerste maanden van dit jaar aangevuld met onderzoek naar PFAS. 

Bij de boringen voor PFAS-onderzoek heeft het onderzoeksbureau 

een bodemlaag met puingranulaat aangetroffen dat eerder niet 

was aangeboord. Op ons advies is samen  
 4 2 - - - - 

 totaal geluid geur

 stof afval bouw

 water 

ontvangen > (incl. 0 laag- (illegale bouw/ klachten frequent geluid)

 gebruik) 

orde 

Klachten  

9 

- 
bodem 

1 
openbare 

2 
licht 

- 
asbest 

- 
overig 

- 
sloop 
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met het onderzoek naar PFAS nu ook de bodemlaag met 

puingranulaat uitgekarteerd en is het puingranulaat onderzocht op 

asbest en samenstelling. Over de resultaten hiervan is inmiddels 

advies uitgebracht. Er zijn geen belemmeringen voor de 

werkzaamheden en afvoer van de overtollige grond.  
Jacob van Ruisdaellaan (vervangen laanbomen)  
Voor de kap en het vervangen van laanbomen is ter plaatse van de 

Jacob van Ruisdaellaan bodemonderzoek uitgevoerd. Dit voor het 

veilig werken in grond en grondwater en de afvoer van overtollige 

grond. Hierover is inmiddels geadviseerd. Er zijn voor wat betreft de 

bodemkwaliteit geen belemmeringen voor de werkzaamheden in 

grond en grondwater en voor de afvoer van de vrijkomende grond.  
Ook niet wat betreft PFAS. 
Leidsevaartweg Zuid (verbreding fietspad) 
In 2018 heeft er bodemonderzoek plaatsgevonden voor verbreding van 
het fietspad. Recent is het bodemonder- 

zoek Leidsevaartweg-Zuid aangevuld met PFAS-onderzoek voor de 

afvoer van overtollige grond. Voor wat betreft PFAS en de overige 

onderzochte parameters zijn er geen belemmeringen voor 

hergebruik van de overtollige grond elders.  
Leidsevaartweg Noord (aanleg fietspad) 
Gelijk met het onderzoek Leidsevaartweg-Zuid heeft er in 2018 
bodemonderzoek plaatsgevonden ter plaatse van Leidsevaartweg-
Noord. Of er in 2020 ook aanvullend onderzoek op PFAS moet 
plaatvinden voor de (reconstructie) aanleg van het fietspad 
Leidsevaartweg-Noord is nog niet bekend. Deze beslissing ligt bij de 
gemeente. Mogelijk is voorafgaand aan de het vervolg van de 
voorbereiding de bodemkwaliteitskaart voor PFAS gereed. De 
bodemkwaliteitskaart geldt als bewijsmiddel voor hergebruik van 
grond binnen de gemeente en binnen de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland. Het is echter wel de vraag of een acceptant van de 
grond de bodemkwaliteitskaart accep- 

teert als bewijsmiddel. Vaak voert een acceptant voor hergebruik 

alsnog een partijkeuring uit (inclusief PFAS). Als hierbij blijkt dat dat 

de grond niet toepasbaar is, kan dat tot extra kosten leiden. 

Begeleiding gevelisolatieprojecten 

In 2020 zijn drie nieuwe saneringsprojecten aangemeld bij Bureau 

Sanering Verkeerslawaai (BSV). Rapport wordt op verzoek BSV op 

dit moment aangepast. Medio mei zal naar verwachting reactie 

komen voor wat betreft de voorbereidingssubsidie: 
• Heemsteedse Dreef 
• Lanckhorstlaan en Zandvoortselaan • Diverse wegen Heemstede 

Daarnaast twee lopende projecten: 
• Zandvoortselaan: wachten op akkoord BSV extra woningen, 

daarna wordt gestart met uitvoering 
• Leidsevaartweg: akoestisch onderzoek wordt geactualiseerd. 

Wachtend op reactie gemeente betreffende stil wegdek en/of 

schermen. 

  

Drank en Horeca  

 

Naar aanleiding van de inzet van 2019 en de constateringen hebben wij de intentie om in 2020 in te zetten 

op onaangekondigde controles, specifiek op leeftijdsgrenzen. Belangrijk daarbij is dat de controles ook 

gepaard gaan met goede voorlichting over de wetgeving. Er zijn met de gemeente afspraken gemaakt over 

het uitvoeren van leeftijdsgrenzeninspecties bij sportclubs. Deze zouden worden uitgevoerd in het 

voorjaar/zomer van 2020. Door het coronavirus zullen deze controles voorlopig niet doorgaan. Wij zullen in 

overleg gaan met de gemeente of wij de controles nog zullen inplannen en in dit geval in welke periode. 

Digitaal Opkopersregister 

  
_ 

Programma’s en projecten  

 

Verduurzamen bedrijventerreinen De 

provincie geeft subsidie voor het 

verbeteren en verduurzamen van 

bestaande bedrijventerreinen. Door 

bestaande terreinen voor ondernemers 

aantrekkelijk te houden of weer 

aantrekkelijk te maken is er minder 

behoefte aan het ontwikkelen van 

nieuwe bedrijventerreinen. Voor de 

gemeente hebben wij de OTW-subsidie 

aangevraagd met als doel bedrijven te 

verduurzamen d.m.v. het geven van 

energie adviezen. OTW staat voor 
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Milieu 

 

Vergunningverlening, toezicht en 

handhaving  

Circuitpark Zandvoort 

In mei 2019 werd bekend dat de Formule 

1 in 2020 terugkeert naar circuitpark 

Zandvoort. Hierdoor is het aantal 

vergunningaanvragen, informatie 

verzoeken, klachten, persvragen, 

handhavingsverzoeken en Wob-

verzoeken zeer sterk toegenomen. Ter 

voorbereiding op dit evenement hebben 

wij deelgenomen aan diverse interne en 

externe afstemmingsoverleggen. Dit alles 

heeft er toe geleid dat er – net als in 

2019 – extra inzet noodzakelijk was om 

de werkzaamheden af te ronden. Voor 

2019 en 2020 zijn extra middelen 

beschikbaar gesteld door de gemeente 

Zandvoort. 

Door de uitbraak van het Coronavirus 

kon het Formule 1 evenement echter 

geen doorgang vinden op 1, 2 en 3 mei 

2020. Ondanks dit lopen de verschillende 

vergunningprocedures, 

handhavingsverzoeken en juridische procedures gewoon.  

Wabovergunningen 
In het eerste tertaal is één omgevingsvergunning voor de Fanzone verleend. De 

vergunningaanvraag voor de tribunes en de tijdelijke camping zijn onderhanden. 

Meldingen 
Er zijn diverse meldingen Besluit Bodemkwaliteit afgehandeld. 
Brandveilig gebruik 
Er zijn diverse meldingen brandveilig gebruik onderhanden. 

Juridische procedures verleende Wabovergunningen Er lopen diverse juridische procedures op 

verleende vergunningen. 
• Voor de Wabo-vergunningen T14, T4 en T6  is een besluit na bezwaar genomen. De vergunning is 

in stand gebleven, termijn voor beroep loopt nog. 
• Voor de grootte Wabo-vergunning (neutrale verandering WM, pitbouw ea.) loopt een 

bezwaarprocedure. 
• Voor de toegangsweg loopt een beroepsprocedure 

Handhavingsverzoeken 
Er zijn handhaving verzoeken binnengekomen. Waarvan er één gericht is op Fanzone/zanddepot en 

twee gericht zijn op het rijden van Max Verstappen bij de opening van het vernieuwde circuit. 

Juridische procedures handhavingsverzoeken 
• Er is beroep ingesteld tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek 5-minuten-LAeq 

(registratieplicht)  
• Er is beroep ingesteld tegen afwijzen van het handhavingsverzoek tonaal geluid 
• Er is bezwaar ingesteld tegen afwijzen van het handhavingsverzoek maximaal geluid 
• Er is bezwaar ingesteld tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek Fanzone/zanddepot Er zijn 

drie handhavingsverzoeken afgewezen in 2019 waarvan de periode om bezwaar te maken 

inmiddels is verlopen. Deze besluiten zijn onherroepelijk. 
Toezicht 
Afgelopen maanden hebben wij intensieve controles verricht op het 

circuit. Deze controles waren gericht op grondverzet, 

sloopwerkzaamheden en nieuwbouw. Al deze controles zijn 

afgerond.  Thans loopt er nog een reguliere controle Wet 

milieubeheer voor het circuit.  

Bodem 
Voorafgaand aan werkzaamheden in grond op het Circuit Park 

Zandvoort hebben diverse bodemonderzoeken plaatsgevonden. In 

totaal betreft dit ca. 19 locaties. Ten behoeve van hergebruik van 

grond de aanvraag van omgevingsvergunningen en nul- en 

eindsituatie bodemonderzoek is hierover geadviseerd en zijn 

hierover vragen van derden beantwoord. Onder meer is de Paddock 

Rapportage T1-2020 

Zandvoort 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids 

voorbereiding en uitvoering 
•  Volledige Wabotakenpakket 

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

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

• Duurzaamheidsbeleid  

  Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving  
en opwekking van hernieuwbare energie.  

• Volledige Wabotakenpakket 

  Waaronder vergunningverlening bouwen en ver- 
bouwen, RO- en bouw- en woningtoezicht en het  
secretariaat van de welstandscommissie. 
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vergroot, is grond uit geluidwallen verplaatst, zijn tunnels 

uitgegraven en is het tankstation van Shell verplaatst. Ook heeft er 

ten behoeve van de werkzaamheden een klein aantal 

bodemsaneringen plaatsgevonden. Dit betrof immobiele stoffen die 

gerelateerd zijn aan verhardingslagen, waardoor sanering plaats kon 

vinden met een melding op grond van het Besluit Uniforme 

Saneringen. (Deze zijn behandeld door Wbb vergunningen).   

Toeristische verhuur  

Om de woningverhuur met betrekking tot toeristen in goede banen 

te leiden heeft het college in 2019 beleid vastgesteld met regels 

voor verhuurders. De eerste maanden van 2020 zijn ingevuld met 

de uitwerking en voorbereiding van het hoogseizoen. Zo is het 

communicatietraject opnieuw uitgezet en is er tijd gestoken in het 

verbeteren van het meldingssysteem. Tot nu toe zijn er bij de 

backoffice 21 vragen gesteld en 46 nieuwe meldingen gedaan van 

inwoners voor het verhuren van hun woning. Alle meldingen 

worden gedeeld met het de Gemeentebelastingen Kennemerland 

Zuid in verband met belastingtechnische opvolging. 

Ter voorbereiding van de zomer is er doormiddel van deskresearch 

een lijst gemaakt met adressen waar met grote zekerheid gezegd 

kan worden dat er illegaliteit is. Dit was vorig jaar een succes toen 

er bij 69% van de daadwerkelijke fysiek bezochte locaties een 

overtreding was. Noemenswaardig is dat wij ter ondersteuning 

hieraan de gegevens hebben gevorderd van twee 

bemiddelingsbureaus die waren gericht op recreatief verhuur. 

  

Vergunningen, meldingen en ontheffingen   

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 
9 

milieuvergunningen 
1 

Meldingen: 
Betreft 6 meldingen Activiteitenbesluit, 2 meldingen Besluit lozen 

buiten inrichtingen en 1 melding mobiel breken. Bijzonderheden: 
Park Middenduin 
Grote kapvergunning in Park Middenduin is overgenomen door 

‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’, zij zijn bevoegd gezag. 

Dit betreft de kap van circa 300 bomen langs het spoor. Afwachten 

totdat duidelijk is of Zandvoort de leges terug moet storten.  
Kapvergunning Fazantenstraat De aanvrager van de kapvergunning 

was direct in de eerste publicatieweek gestart met werkzaamheden. 

Na klachten en bezwaar heeft politie dit stilgelegd. Inmiddels is de 

aanvraag ingetrokken en ook het bezwaar is bij de rechtbank 

ingetrokken. Wij hebben het traject juridisch ondersteund. 

  

 

 strafrechtelijke vooraankondiging 
 beschikkingen bestuurlijke lasten 
 (PV+Bsbm) 2 

opgelegde 
bestuurlijke lasten 

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 
17 

afgeronde inspecties (asbest)sloop 
waarvan 6 geconstateerde overtredingen 

ontvangen Bbk-meldingen 
7 

afgeronde Bbk-inspecties 
waarvan 0 geconstateerde overtredingen 

Ruimtelijk   

milieuadvies bij RO/bouw 
0 

hogere waarden besluit 

0 

Naar aanleiding van raadsvragen hebben wij, in samenwerking met de gemeente  een 

raadsmemo geschreven waarin de stand van zaken rondom de landelijke 

wetgeving/richtlijnen staan beschreven en welke effecten die hebben op 

bouwprojecten in de gemeente. Advies   

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen) 
4 

4 

9 

Inspecties  

26 

milieu - totaal 

afgerond 

oké overtreding(en) 
geconstateerd 

2 24 

0 0 
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begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 
2 

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 

 40 3 - 2 1 

totaal geluid geur stof afval

 water ontvangen > (incl. 0 laagklachten frequent 

geluid) 

openbare asbest licht bodem sloop

 overig orde 

 

Bodemtrajecten 
Grote Krocht, Louis Davidsstraat (sanering diepe grondwater – ISV) 
Als gevolg van de historische activiteiten van een chemische 
wasserijen aan de Louis Davidsstraat 21 en Schoolstraat 6a, bevindt 
zich in het diepe grondwater een sterke bodemverontreiniging 
Voor de sanering is een saneringsplan opgesteld. Komende jaren 
zal de natuurlijke afname van de verontreiniging worden gevolgd. 
De kosten zijn tot nu toe betaald uit ISV. Aangezien de ISV-
verantwoording voor dit project is verlengd tot uiterlijk 1 augustus 
2020 is overeengekomen dat de sanering wordt afgekocht bij 
Bodemzorg. Onlangs heeft de gemeente de overeenkomst met 
Bodemzorg getekend. Als het afkoopbedrag aan Bodemzorg is 
overgemaakt kan de saneringsbeschikking worden overgeschreven 
en kan de ISV-periode met de provincie worden afgerond. 

Koninginneweg 
Vanwege een voorgenomen grondtransactie hebben wij een 

bodemonderzoek begeleid op de locatie van een voormalig 

schoolgebouw op de locatie Koninginneweg te Zandvoort. Uit het 

onderzoek blijkt dat er voor wat betreft de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit geen belemmeringen zijn voor het huidige en 

toekomstige gebruik met de functie wonen.  
Boulevard Paulus Loot en omgeving 
Vanwege de rioolvervanging en herprofilering van Boulevard Paulus 

Loot en omgeving heeft er eind 2019 bodemonderzoek 

plaatsgevonden. Begin 2020 is de rapportage beschikbaar gekomen 

en hebben wij geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren naar 

enkele verhardings lagen. Het veldwerk van het vervolgonderzoek 

wordt in april  
2020 uitgevoerd. De resultaten worden in mei verwacht.  

Watertorenplein 
Vanwege de ontwikkeling van het Watertorenplein is vanuit de 

gemeend informatie over de bodemkwaliteit opgevraagd en zijn 

contacten gelegd. Er is een overzicht opgesteld van wat er aan 

milieuhygiënische bodeminformatie van het Watertorenplein en de 

direct omgeving bekend is. Wij hebben geadviseerd om, met oog op 

de grondtransacties, werkzaamheden in grond en aanvragen 

omgevingsvergunning, een bodemonderzoek uit te voeren. 

Inmiddels hebben wij een aanvraag voor het in gang zetten van een 

offertetraject voor bodemonderzoek ontvangen.  

Gevelisolatieprojecten 

In 2020 is 1 nieuw saneringsproject (Hogeweg) aangemeld bij 

Bureau Sanering Verkeerslawaai. Begin mei zal naar verwachting 

reactie komen voor wat betreft de voorbereidingssubsidie. 

Drank en Horeca  

basiscontroles 

(bij strandpaviljoens) geconstateerde 

Klachten  

50 

- 1 1 - - 2 

3 

0 

0 
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overtredingen opgelegde processen-verbaal 

Wabo/BWT  

a. reguliere procedure 

b. uitgebreide procedure 

c. splitsingsvergunning 

d. tijdelijke gebruiksvergunning 

e. principeverzoeken 

f. huisnummerbesluiten 

afgeschouwde 

vergunningen afgeronde inspecties 

bestemmingsplan klachten WABO-

gerelateerd meldingen WABO-gerelateerd 

meldingen WABO-gerelateerd 

Vergunningensaanvragen 

Het eerste kwartaal van 2020 kwam de gebruikelijke 

verscheidenheid aan aanvragen binnen. Het aantal ingekomen 

aanvragen om omgevingsvergunning was groter dan in 2019 en in 

2018. Doorgaans worden in de eerste maanden van het jaar wat 

meer aanvragen voor het aanpassen van strandpaviljoens ingediend 

en wat meer aanvragen voor het kappen van bomen. Dit bleek dit 

jaar ook het geval. In de aanloop naar de Formule 1, is een aantal 

daarmee samenhangende vergunningsaanvragen en 

gebruiksmeldingen ingekomen en opgepakt. Dat uiteindelijk bleek 

dat het evenement op de voorgestelde datum geen doorgang kon 

vinden, heeft geen invloed gehad op de lopende aanvragen en 

meldingen. Daar moest immers een besluit op genomen worden. 

Programma’s en projecten  

 

PV op daken 

Wij hebben op basis van luchtfoto’s en informatie uit ons 

milieuinformatiesysteem een verkenning uitgevoerd van mogelijke 

locaties in Zandvoort voor grootschalige zonne-energie. Onze focus 

lag op grote bedrijfsdaken en P-terreinen. De energieatlas van 

Servicepunt Duurzame Energie NH wordt hiervoor toegepast. De 

verkenning gaat in de vorm van een rapportage naar de gemeente.  

Beleidsontwikkeling zonnepanelen op monumenten Wij werken 

aan een collegebesluit om zonnepanelen op monumenten 

mogelijk te maken. Vanzelfsprekend in afstemming met de 

welstandscommissie.  

 

65 

5 

2 

1 

1 

5 

vergunningen 
79 

- 

16 

- 

- 

19 
afgeronde 
inspecties BWT 

168 
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Rapportage T1-2020 

Regio Zaanstreek-   

Waterland 

De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten 

Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, 

Oostzaan, Purmerend, Waterland en  Wormerland. 

Omgevingsdienst IJmond werkt voor  al deze gemeenten, 

behalve gemeente Zaanstad.  

Het gebied kenmerkt zich door het uitgestrekte 

(veen)weidegebied. Purmerend en Zaanstad vormen daarin 

de uitzondering vanwege het meer stedelijk karakter van de 

gemeente. De flora- en fauna in de regio zijn veelal 

beschermd in het kader van de  Natuurbeschermingswet 

1998 en Flora- en Faunawet. Regionale thema’s die spelen 

zijn stikstofdepositie vanwege agrarische bedrijvigheid, 

asbest-  daken, bodemverontreiniging door lood, 

bodemdaling, bereikbaarheid (mobiliteit) en 

energietransitie.  

Binnen de energietransitie wordt in toenemende mate 

regionaal samengewerkt met Zaanstad. Omgevingsdienst 

IJmond fungeert hierbij als beleidsadviseur voor 

portefeuillehouders duurzaamheid gemeenten Oostzaan, 

Landsmeer, Wormerland en Waterland in relatie tot MRA 

deelregio  

Zaanstreek-Waterland 

Vergunningverlening, Toezicht en  Handhaving  

 

Als gevolg van de afgekondigde maatregelen om het  coronavirus 

te bestrijden, hebben wij ervoor gekozen om ook geen controles uit 

te voeren waarbij we bedrijven bezoeken. Wel hebben we onze 

uren ingezet om via  gevelcontroles en via administratieve 

controles ons  bedrijvenbestand te actualiseren. Belangrijk, omdat 

we zo op de hoogte zijn van alle bedrijfsactiviteiten die in  de regio 

plaatsvinden.   

  
De laatste weken hebben we ook gebruikt om te onderzoeken op 

welke wijze we ‘op afstand’ controles kunnen uitvoeren. Deze 

bevindingen rollen wij verder uit in het tweede teraal. Tegelijkertijd 

zullen wij begin mei ook weer een aantal fysieke bedrijfsbezoeken 

inplannen, uiteraard binnen de gestelde landelijke maatregelen. 

Energiebesparing en duurzaamheid bij evenementen 

Energiebesparing bij evenementen zal dit jaar niet uitgevoerd gaan 

worden omdat er in verband met de coronacrisis tot nader orde 

geen evenementen georganiseerd mogen worden. Ondernemer 

moet voldoen aan de informatieplicht (omgekeerde bewijslast) 

projectmatig wordt hier later in het jaar verder invulling op 

gegeven. 

Datalogger 

Er is een traject gestart om met behulp van de datalogger het 

energieverbruik in kaart te brengen bij inrichtingen waarvan een 

groot stookgedrag wordt verwacht. Het eerste tertaal bestond uit 

meten. In het tweede tertaal zullen deze worden uitgelezen. Als 

blijkt dat de stookinstallatie efficiënter moet worden ingeregeld 

wordt de ondernemer  
Regio Zaanstreek-Waterland | T1-2020 |  

verzocht dit te gaan uitvoeren. 

Brandveilige gevels  

In dit tertaal is het project brandveilige gevels afgerond. En is 

inzichtelijk gemaakt dat in gemeente Oostzaan en Wormerland de 

gevels voldoen aan de strengste brandklasse. In gemeente 

Waterland in de dorpskern Katwoude is geregeld gehandhaafd om 

de aangetroffen situatie conform wet en regelgeving te krijgen.  
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Milieu 

 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving  

De reguliere controles zijn in verband met de covid-19 maatregelen 

vanuit RIVM tot 16 maart uitgevoerd. In het kader van ondermijning 

hebben wij in samenwerking met diverse handhavingsinstanties 

inspecties uitgevoerd. Vergunningen, meldingen en 

ontheffingen  

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 
6 
milieuvergunningen 

 

Overtreding: 
het betrof hier een overtreding in de branche bij een chemische 

wasserij en een veehouderij.  

Beemster | T1-2020 |  

- strafrechtelijke 
beschikkingen- 

(PV+Bsbm)vooraankondiging 
bestuurlijke lasten 

- opgel

egde bestuurlijke lasten 

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 
10 

afgeronde inspecties (asbest)sloop 
waarvan 0 geconstateerde overtredingen 

ontvangen Bbk-meldingen 
16 

afgeronde Bbk-inspecties 
waarvan 0 geconstateerde overtredingen 

Ruimtelijk   

milieuadvies bij RO/bouw 
5 

hogere waarden besluit 

6 

9 

Inspecties  

14 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
2 12 

Rapportage T1-2020 

Beemster 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, exclusief beleids 

voorbereiding en uitvoering 

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

  Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand- 
having op het gebied van milieu door bedrijven,  
( asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,   
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied  
van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid  
en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen,  
saneringen, informatieverzoeken. 
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Mileuadvies bij RO/bouw: 
In de gemeente Beemster heeft de ODIJ geadviseerd bij een 

voorgenomen verandering en uitbreiding van een varkenshouderij. 

Daarbij is vooral het aspect stikstof een belangrijk aandachtspunt, 

met het oog op de landelijke stikstofcrisis. Landelijk is de trend om 

dieraantallen te verminderen, terwijl dit plan juist voorziet in een 

uitbreiding van de veestapel. Onderwerp van onderzoek en ons 

advies is in hoeverre (bijvoorbeeld met gebruikmaking van moderne 

staltechnologie) dit plan toch haalbaar kan zijn. Naar aanleiding van 

ons advies is de initiatiefnemer nu bezig met nader onderzoek. De 

verwachting is dat in het tweede tertaal opnieuw een beroep op onze 

dienst gedaan wordt in deze casus. 
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 - - - 1 - - 

totaal geluid geur stof afval bouw water 

ontvangen > (incl. 0 laag- (illegale bouw/ klachten frequent geluid)

 gebruik) 

openbare asbest licht bodem sloop overig orde 

  

Klachten  

2 

1 - - - - - 
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Milieu 

 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving  

De reguliere controles zijn in verband met de covid-19 maatregelen vanuit RIVM tot 16 maart uitgevoerd. In het 

kader van ondermijning hebben wij in samenwerking met diverse handhavingsinstanties inspecties uitgevoerd. 

  

Vergunningen, meldingen en ontheffingen   

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 
3 

milieuvergunningen 

Betreft 2 meldingen Activiteitenbesluit en 1 melding  mobiel breken.  
Lopende zaak 

Smilde Bakery heeft een vergunningaanvraag ingediend voor het uitbreiden van haar activiteiten. Het gaat om een 

gecombineerde aanvraag waarbij ook bouw betrokken is. Door de uitbreiding zal het bedrijf een IPPC bedrijf 

worden. 

Edam-Volendam | T1-2020 |  

- strafrechtelijke 

Inspecties  

29 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
8 21 2 - - 

geconstateerd 

INSPECTIES 
controle erkende 

maatregelen 

INSPECTIES 
controle EED 

PLAATSING 
datalogger 

Rapportage T1-2020 

Edam-Volendam 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Op verzoek overige milieutaken en beleids 

voorbereiding en uitvoering 

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

  Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand- 
having op het gebied van milieu door bedrijven,  
( asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,   
bruin- en witgoed).  
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beschikkingen2 
(PV+Bsbm)vooraankondiging 

bestuurlijke lasten 
- opgelegde 

bestuurlijke lasten 

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 
8 

afgeronde inspecties (asbest)sloop waarvan 1 

geconstateerde overtredingen 

ontvangen Bbk-meldingen 
13 

afgeronde Bbk-

inspecties 
waarvan 0 

geconstat overtredin 

overtreding(en) 

Ruimtelijk   

milieuadvies bij RO/bouw 
3 

hogere waarden besluit 

Mileuadvies bij RO/bouw: 
Er is tijdens het eerste tertaal op afroep ruimtelijk advies geleverd. 

Specifiek zijn er drie adviezen gegeven voor twee locaties. Het eerste 

advies betrof het omzetten van een bedrijfswoning naar een 

plattelandswoning aan de Oud Raeffeldamweg 3a te Hobrede. De 

andere twee adviezen hadden betrekking op Oosteinde 57 

Oosthuizen. Het betrof hier een advies en het toetsen van een 

akoestisch onderzoek. Aanvullend een advies met het berekenen en 

toetsen van railverkeerslawaai in het kader van  de Wet geluidhinder. 

 
Edam-Volendam | T1-2020 |  

 - - - - - - 

totaal geluid geur stof afval bouw water 

ontvangen > (incl. 0 laag- (illegale bouw/ klachten frequent geluid) gebruik) 

openbare asbest licht bodem sloop overig orde 

  

2 

12 

Klachten  

0 

- - - - - - 
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Vergunningverlening, toezicht en handhaving  

De reguliere controles zijn in verband met de covid-19 maatregelen 

vanuit RIVM tot 16 maart uitgevoerd. In het kader van ondermijning 

hebben wij in samenwerking met diverse handhavingsinstanties 

inspecties uitgevoerd. Ook hebben wij geanticipeerd op de 

coronacrisis door een kinderdagverblijf te controleren om 24/7 

opvang mogelijk te maken voor kinderen van ouders die een vitaal 

beroep hebben. 

Vergunningen, meldingen en ontheffingen   

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 
6 

milieuvergunningen 

Betreft 3 meldingen Activiteitenbesluit en 3 meldingen Besluit lozen 

buiten inrichtingen.  

  

 

4 strafrechtelijke 
beschikkingen2 

(PV+Bsbm)vooraankondiging 
bestuurlijke 

lasten 
opgelegde 

bestuurlijke lasten 

Bij vier overtredingen is een proces-

verbaal opgemaakt. Dit was voor 

werkzaamheden en saneringen in 

verontreinigde grond door een 

daartoe niet gecertificeerd bedrijf/ 

persoon en/of zonder BUS-melding. 

Daarnaast voor de opslag van 

gevaarlijke/bodembedreigende 

stoffen en het niet voorkomen van 

bodemverontreiniging. 

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 
18 

afgeronde inspecties (asbest)sloop 

waarvan 5 

geconstateerde 

overtredingen 

ontvangen Bbk-meldingen 

Landsmeer | T1-2020 |  

Milieu 

 

2 

Inspecties  

14 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
1 13 

Rapportage T1-2020 

Landsmeer 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids 

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

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

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

• Duurzaamheidsbeleid  

  Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving  
en opwekking van hernieuwbare energie.  



54 

  terug naar inhoud  

4 

afgeronde Bbk-inspecties waarvan 0 

geconstateerde overtredingen 

Mileuadvies bij RO/bouw: 
Er zijn 24 adviezen gegeven inzake ruimtelijke ontwikkeling en bouw. 

Hiervan zijn 19 adviezen in het kader van een Omgevingsvergunning 

reguliere procedure, dit betreft veelal advies over stikstof. Voor 

Landsmeer geldt dat het Natura 2000 gebied heel dicht op de 

bebouwing ligt. Een klein project, zoals de bouw van een woning of 

het realiseren van een kelder, kan al nadelige gevolgen hebben door 

stikstofuitstoot. Gemeente Landsmeer vraagt initiatiefnemers 

daarom een AERIUS-berekening (stikstofbereke- 

Landsmeer | T1-2020 |  

2 
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bouw 

ning) aan 

te leveren 

en deze 

worden 

ter 

toetsing 

aan ons 

aangebod

en. 

Daarnaast 

zijn twee 

adviezen 

in 

uitgebreid

e  

e

n

 

D

e

t

a

ilniveau Omgevingsvisie Amsterdam en 

specifiek de relevante detail voor 

Landsmeer in deze. Advies 

 

 

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen) 
3 

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 
1 

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 
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 Milieu 0 
  strafrechtelijke 
beschikkingen3 

(PV+Bsbm)vooraankondiging 

 Vergunningverlening, toezicht en handhaving  bestuurlijke lasten 

3 
 De reguliere controles zijn in verband met de covid-19  opgelegde 

6 

afgeronde inspecties (asbest)sloop 

 Vergunningen, meldingen en ontheffingen   waarvan 1 

2 

 milieuvergunningen afgeronde Bbk-inspecties 

Betreft 1 melding Activiteitenbesluit en 2 meldingen  waarvan 1  

Besluit lozen buiten inrichtingen.geconstateerde overtredingen 

Inspecties  

maatregelen vanuit RIVM tot 16 maart uitgevoerd. In dit tertaal is het 
project brandveilige gevels afgerond. En is inzichtelijk gemaakt dat de 
gevels voldoen aan de strengste brandklasse. 

bestuurlijke lasten 

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

1 

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI ontvangen Bbk-meldingen 

geconstateerde 
overtredingen 

3 

2 

Rapportage T1-2020 

Oostzaan 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids 

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

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

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

• Duurzaamheidsbeleid  

  Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving  
en opwekking van hernieuwbare energie.  

• Toezicht en handhaving Wabo/BWT 

  Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht.  
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 afgerond
 INSPECTIESINSPECTIES PLAATSING 

 

13 

milieu - totaal 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
4 9 0 - 1 

controle erkende 
maatregelen 

controle EED datalogger 
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Mileuadvies bij RO/bouw: 
OVER-Gemeenten (Oostzaan en Wormerland) is in 2020 gestart met 

de Intaketafel voor ruimtelijke plannen. Diverse disciplines vanuit de 

gemeente, Welstand en de Ruimtelijk Adviseur vanuit ons adviseren 

initiatiefnemers over hun plannen. Vanuit milieu worden aan de 

voorkant van het proces al aandachtpunten meegegeven in plaats van 

toetsing achteraf. Dit wordt door ons (en andere betrokkenen) als 

prettige werkwijze ervaren. Los van de intaketafel  

Programma’s en projecten  

 

Regionaal Energieprogramma Zonnepanelenactie gemeente Oostzaan: De aftrap kon  helaas 

niet meer door een bijeenkomst, maar de actie is toch van start gegaan. Er zijn diverse 

communicatiemomenten geweest door middel van persberichten, social media, website(s). 

Ook heeft Duurzaam Bouwloket een Facebook-advertentie ingezet. Eind april rapporteerde 

Eneregio over 65 inwoners die een advies hadden aangevraagd en 4 inwoners die 

daadwerkelijk panelen hebben aangeschaft. 

Regionale Energiestrategie 

In het eerste tertaal van 2020 is de concept RES aangeboden aan het college en de raad. De komende 

maanden zal gevraagd worden eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Daarna zal tot juni 

2021 worden gewerkt aan de definitieve RES 1.0.  

Regeling Reductie Energiegebruik Eigenaren van koopwoningen in de gemeente Oostzaan kunnen bij 

het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen een kleine tegemoetkoming terwaarde van  € 

70,- ontvangen als deze regeling voor Oostzaan in werking is getreden. Daarvoor is een 

subsidieverordening in de maak. Planning is dat de regeling gaat van start in  september 2020. De 

stichting Winst uit je Woning verzorgt de uitvoering in samenwerking met een aantal partners. 

Ruimtelijk  

- 
bodem 

- 
openbare 

orde 

- 
licht 

- 
asbest 

- 
overig 

- 
sloop 

sprong één plan eruit: Kerkstraat 106 Oostzaan, legalisatie  
hobbymatige paardenhouderij. Vanwege een uitgebreide  
zienswijze en de ontstane stikstofkwestie hebben wij veel  
tijd moeten besteden aan het beoordelen en adviseren aan  
de gemeente in deze casus. De verwachting is dat in het  
tweede tertaal hier nog een vervolg aan gegeven wordt.  

milieuadvies bij RO/bouw 

hogere waarden besluit 

18 

1 

opgelegde bouwstop 0 

overtredingen 

onderverdeling naar melding/controle: 

0 

inspecties handhavingszaken 3 

overige inspecties (BAG, etc.) 9 

illegale bewoning 0 

klachten 3 

afgeronde 
inspecties 
BWT 

39 

Advies  

Civiel werk:  Kerkstraat (verloopt in fases). 

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen) 

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten 

1 

Brandveiligheid  

toezichtsinspecties (onderdeel milieuinspectie) 13 

aanvragen/meldingen brandveilig gebruik 0 

advies brandveiligheid/-preventie bouwplannen 5 
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Transitievisie Warmte    

De Transitievisie Warmte voor de 

gemeente Oostzaan is in concept klaar 

en zal in het tweede tertaal ter 

vaststelling worden aangeboden aan 

de raad.  
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Milieu 

 

Vergunningverlening, toezicht 

en handhaving  

Op 15 april 2020 is er een 

vergunning verleend voor het 

veranderen van het tankstation 

gevestigd aan de Wagenweg 7 te 

Purmerend. De verandering heeft 

betrekking op het ontmantelen van 

de LPG installatie. Omdat de 

vergunningplicht met het 

beëindigen van het opslaan en de 

verkoop van LPG komt te vervallen 

is de vergunning ingetrokken en valt 

het tankstation onder de algemene 

regels van het Activiteitenbesluit. 

Voor geluid zijn 

maatwerkvoorschriften opgesteld.  

Vergunningen, meldingen en 

ontheffingen   

afgeronde meld. 

activiteitenbesluit/mobiel 

breken/sloop/BLBI 

10 
milieuvergunningen 

2 
maatwerk 

Meldingen 

Betreft 7 meldingen Activiteitenbesluit en 3 meldingen mobiel breken. 

  
Purmerend | T1-2020 |  

 

- strafrechtelijke 
beschikkingen4 

(PV+Bsbm)vooraankondiging 
bestuurlijke lasten 

- opgelegde bestuurlijke lasten 

Inspecties  

35 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
4 31 

Rapportage T1-2020 

Purmerend 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

  Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand- 
having op het gebied van milieu door bedrijven,  
( asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,   
bruin- en witgoed).  
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ontvangen (asbest)sloopmeldingen 
66 

afgeronde inspecties (asbest)sloop waarvan 6 geconstateerde 

overtredingen 

ontvangen Bbk-meldingen 
18 

afgeronde Bbk-inspecties waarvan 0 geconstateerde overtredingen 

Purmerend | T1-2020 |  

-

 

2

 

1

 

-

 

- totaal geluid geur stof afval bouw water 

ontvangen > (incl. 0 laag- (illegale bouw/ klachten frequent geluid) gebruik) 

openbare asbest licht bodem sloop overig orde 

7 3 

Klachten  

3 

- - - - - - 
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Milieuadvies bij RO/bouw   

Op verzoek van Gemeente Purmerend hebben wij de milieu 

zonering van de bedrijven op De Koog visueel inzichtelijk gemaakt 

door middel van kaartlagen in de GIS- viewer. Aan de hand hiervan 

wordt zichtbaar welke hinderafstanden de aanwezige bedrijven 

hebben, waar rekening mee gehouden dient te worden bij het 

uitwerken van mogelijke plannen. Dit zodat de aanwezige bedrijven 

niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd door 

woningbouwontwikkeling. De kaarten zijn beschikbaar voor de 

gemeente Purmerend. Tevens hebben wij de gemeente 

ondersteund met ruimtelijk-milieukundige expertise in gesprekken 

met enkele grote bedrijven op dit terrein en  bij een 

informatiemiddag over het project.  
Waterland | T1-2020 |  

Milieu 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving  

In verband met de covid-19 maatregelen vanuit het RIVM zijn de reguliere controles tot 16 maart uitgevoerd. Er is een lopend 

handhavingstraject in de dorpskern Katwoude  
bij een inrichting die jaarlijks bezocht wordt en veel 
handhavingsproblemen oplevert. Diverse handhavingsinstanties zijn hier 
mee bezig. 

milieu - totaal 

Inspecties  

21 afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
1 20 
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- 
 Vergunningen, meldingen en ontheffingen   strafrechtelijke 2 

beschikkingen 
(PV+Bsbm)vooraankondiging 

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel 

breken/sloop/BLBIbestuurlijke lasten 
opgelegde 

 milieuvergunningen bestuurlijke lasten 
3 

maatwerk 
Meldingen 

ontvangen 
(asbest)sloopmeldingen 

 Betreft 4 meldingen Activiteitenbesluit en 2 meldingen  19 

6 

Rapportage T1-2020 

Waterland 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, exclusief toezicht en  

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

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

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

  

afgeronde inspecties (asbest)sloop 
 0 waarvan 3 

geconstateerde overtredingen 
ontvangen Bbk-meldingen 
9 

afgeronde Bbk-inspecties 
waarvan 0 geconstateerde overtredingen 

 - - 1 1 - - 

totaal geluid geur stof afval bouw water 

ontvangen > (incl. 0 laag- (illegale bouw/ klachten frequent geluid) gebruik) 

openbare asbest licht bodem sloop overig orde 

Waterland | T1-2020 |  

Ruimtelijk   

milieuadvies bij RO/bouw 
7 

hogere waarden besluit 

Milieuadvies bij RO/bouw 

Begin 2020 is de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het 

grootschalig bouw-ontwikkelproject Galgeriet Monnicken dam, 

3 

Klachten  

2 

- - - - - - 
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nadat eind 2019 het bestemmingsplan is vastgesteld. In dat kader is een eerste Omgevingstafel gehouden, 

waarbij de ODIJ samen met partners vertegenwoordigd was. Naar aanleiding hiervan is een advies gegeven 

over de te verrichten onderzoeken. Er is een ecologisch (soorten) onderzoek door ons getoetst en een advies 

gegeven ten behoeve van de verhuizing van één van de bedrijven in het gebied. 
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Milieu 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving  

Eind december 2019 is de inrichting Olam in kennis gesteld van ons 

voornemen om maatwerk op te leggen met betrekking tot de emissie 

van VOS, NH3 en geur. Olam heeft tegen dit voornemen op 17 januari 

2020 schriftelijk haar zienswijze ingediend. De zienswijze geven 

aanleiding om het besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften 

aan te passen. Het besluit wordt in mei genomen.  
Tevens wordt er verder gewerkt aan de revisievergunning  

voor de gehele inrichting.  0 
strafrechtelijke1 

beschikkingen
vooraankondiging 

(PV+Bsbm)
bestuurlijke lasten 

Vergunningen, meldingen en ontheffingen   4 opgelegde bestuurlijke lasten 
afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI 
6 
milieuvergunningen ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

Meldingen 14 

waarvan 3 geconstateerde overtredingen 

ontvangen Bbk-meldingen 

Betreft 4 meldingen Activiteitenbesluit en 2 meldingen Besluit lozen 
buiten inrichtingen.  

afgeronde inspecties (asbest)sloop 

8 

Inspecties  

27 

milieu - totaal 

afgerond 

overtreding(en) 
geconstateerd 

oké 
1 26 

Rapportage T1-2020 

Wormerland 

Takenpakket 
•  Basistakenpakket 
•  Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids 

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

Toelichting 
• Basis en milieutakenpakket  

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

• Duurzaamheidsbeleid  

  Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving  
en opwekking van hernieuwbare energie.  

• Toezicht en handhaving Wabo/BWT  

  Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht. 
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2  

afgeronde Bbk-inspecties 

waarvan 0 geconstateerde overtredingen 
 5 2 - 3 1 1 

 totaal geluid geur stof afval bouw water 

ontvangen > (incl. 1 laag- (illegale bouw/ klachten frequent geluid) gebruik) 

Ruimtelijk   

milieuadvies bij RO/bouw 
22 

hogere waarden besluit 
1 

OVER-Gemeenten (Oostzaan en Wormerland) is in 2020 gestart 

met de Intaketafel voor ruimtelijke plannen.  Diverse disciplines 

vanuit de gemeente, Welstand en de Ruimtelijk Adviseur vanuit 

ons adviseren initiatiefnemers over hun plannen. Vanuit milieu worden aan de voorkant van het proces al aandachtpunten meegegeven 

in plaats van toetsing achteraf. Dit wordt door ons (en andere betrokkenen) als prettige werkwijze ervaren. Los van de intaketafel 

sprong één plan eruit: het beoordelen van het ontwerpbestemmingsplan Zandweg 232-242 Wormer: sloop woningen en uitbreiding 

Cargill. Wij hebben veel tijd gestoken aan het toetsen van dit ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken. Uit de 

beoordeling bleek dat een aantal aspecten nog nader onderzoek  
 - - - 1 - - 

openbare asbest licht bodem sloop overig orde 

 

en onderbouwing vergen. De verwachting is dat in het  Wabo / BWT  

3 
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tweede tertaal de aangepaste versie ter toetsing wordt 

aangeboden onderverdeling naar melding/controle: 

overtredingen 

Drank en Horeca  
opgelegde bouwstop 

inspecties handhavingszaken 

basiscontroles 
overige inspecties (BAG, etc.) 

leeftijdsgrensinspecties illegale bewoning 
g

e

c

o

nstateerde overtredingen 
klachten 

opgelegde processen-verbaal 

Illegale bewoning: betreft bewoning in een 

bedrijfsverzamelgebouw 

Brandveiligheid  

aanvragen/meldingen 

brandveilig gebruik toezichtsinspecties 

(onderdeel milieuinspectie) advies brandveiligheid/-

preventie bouwplannen 

Brandveilige gevelbekleding 
In dit tertaal is het project brandveilige gevels afgerond. En is 

inzichtelijk gemaakt dat de gevels in de gemeente voldoen aan de 

strengste brandklasse. 

Programma’s en projecten  

 

Nota duurzaamheid 2017-2020  

In het eerste tertaal is de routekaart naar een klimaatneutraal 

Wormerland afgerond en in poster vorm aangeleverd bij de 

gemeente. Het vervolg hiervan wordt verder opgepakt door de 

programmamanager duurzaamheid gemeente Wormerland.  

Basispakket duurzaamheid 

In het eerste tertaal zijn de duurzaamheidstaken grotendeels 

overgedragen aan de programmamanager duurzaamheid van de 

gemeente Wormerland. De taken in het basispakket zullen 

gedurende het jaar worden uitgevoerd door de ODIJ.  
Regionaal Energie Programma Zonnepanelenactie gemeente 

Wormerland: De aftrap kon helaas niet meer door een bijeenkomst 

plaatsvinden, maar de actie is toch van start gegaan. Er zijn daarna 

diverse communicatiemomenten geweest door middel van 

persberichten, social media, website(s). Eind april rapporteerde 

Eneregio over 120 inwoners die een advies hadden aangevraagd en 

2 inwoners die daadwerkelijk panelen hebben aangeschaft. 

Regionale Energiestrategie 

In het eerste tertaal van 2020 is de concept RES afgerond. Deze is 

hierna overgedragen aan de gemeente en zal in het tweede 

kwartaal door de gemeente worden aangeboden aan de 

gemeenteraad voor eventuele wensen en bedenkingen.  

Regeling Reductie Energiegebruik In november 2019 is met de 

aanvraag door de ODIJ gelden ontvangen voor kleine 

energiebesparende maatregelen bij inwoners met een eigen 

woning. Met ingang van 1 maart 2020 is de Omgevingsdienst niet 

meer betrokken bij het project voor het deel dat de gemeente 

Wormerland betreft.  

Transitievisie Warmte  

In het eerste tertaal is de concept Transitievisie Warmte afgerond. 

Deze zal in het tweede tertaal ter vaststelling worden aangeboden 

aan de raad. De Transitievisie Warmte en het verdere proces is 

inmiddels overgedragen aan de gemeente zelf.  
Maatschappelijke vastgoed: Zwembad Het Zwet In januari 2020 

heeft de Omgevingsdienst de gemeenteraad met een presentatie 

geïnformeerd over de mogelijkheden voor aardgasvrij en duurzame 

energie voor het zwembad op basis van een analyse van meerdere 

rapporten en een bezoek aan het zwembad. Bij de presentatie is 

een planning gepresenteerd voor de uitvoering in 2020 en 2021. 

 

0 

0 

4 

34 

2 

5 

afgeronde 
inspecties 
BWT 

147 1 

1 

- 

- 

27 

2 

10 



Provincie Noord-Holland | T1-2020 | 69 

terug naar inhoud 

Inrichtinggebonden VTH-

taken  

 

Kras Recycling BV 
Controle staat niet gepland in het eerste 

tertaal van het jaar. Geen 

bijzonderheden of 

noemenswaardigheden te  
vermelden bij de inrichting 
Averijhaven  
In 2019 hebben wij op aanvraag een 

vergunning verleend vanwege een 

wijziging van het ontmantelingsplan. In  

oktober 2019 heeft een gesprek 

plaatsvonden i.v.m. de toekomstige 

werkzaamheden in, bij en rond de 

Averijhaven. Voor de ontmanteling zal 

het depot moeten voldoen aan de 

kwaliteitscriteria van het 

ontmantelingsplan. Na ontmanteling zal 

minimaal naar verwachting  900.000 m3 

slib per schip zijn afgevoerd. Begin 2020 

is een tender gebracht door 

Rijkswaterstaat. De verwachting is dat 

rond de zomer de aannemer bekend is.  

Riwald 
De omgevingsvergunning is nog niet verleend, bij goedkeuring zal er een opleveringscontrole 

worden uitgevoerd.  
Spaarnelanden NV 
Controle staat niet gepland in het eerste teraal van het jaar. Geen bijzonderheden of 

noemenswaardigheden te  
vermelden bij de inrichting 
Braam 

Eind 2019 is nog een toezichtstraject gestart voor het uitvragen van de ZZS stoffen bij dit bedrijf. 

Deze controle loopt door in 2020. Bij het bedrijf is in 2018 een controletraject gestart. Er is een 

plan van aanpak aangeleverd, waarin zij uiteenzetten hoe voor 1 april 2020 alle geconstateerde 

overtredingen zijn beëindigd. Bij het bedrijf waren twee dwangsommen opgelegd voor diverse 

overtredingen. Eén dwangsombeschikking is inmiddels opgelost, omdat de overtredingen zijn 

beëindigd. Voor de  tweede dwangsombeschikking is verzoek tot uitstel van aangevraagd door het 

bedrijf in verband met Covid-19.  
Treffers 

In 2019 zijn de vooroverleggen gestart om de bestaande vergunning te reviseren. Het afgeven van 

de beschikking heeft veel tijd in beslag genomen omdat er afstemming  
m.b.t. de Wet Bibob moest plaatsvinden, waardoor deze vergunningsprocedure in 2020 doorloopt. 

Op 16 april 2020 is de definitieve beschikking verleend voor de inrichting. 

Zeer zorgwekkende stoffen  

In december 2019 zijn de provinciale bedrijven (met uitzondering van Averijhaven) per brief 

geïnformeerd over de uitvraag naar ZZS. In het eerste tertaal hebben we nog geen gegevens over 

ZZS gekregen van de bedrijven. De bedrijven worden (opnieuw) verzocht de gegevens aan te leveren 

met een termijn. Hierover gaan wij in gesprek met de bedrijven. 

Vergunningen, meldingen en ontheffingen 

  

administratief fysiek administratief fysiek 

1 
2 3 3 5 4 

inrichtinggebonden inrichtinggebonden controles 

hercontroles 
(= aantal 

waarschuwingsbrieven) Geconstateerde overtredingen 

inrichtingebonden controles:  

1 m.b.t. bodem 

4 m.b.t. afval 

Rapportage T1-2020 

Provincie 

Noord-Holland 

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

op verzoek ( ) 

Toelichting 
• Basistakenpakket  

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

Milieuadvies  

Aantal adviezen:  1 
Project ‘Cruquiusbrug’ 

VTH-taken Wet bodembescherming  

Toezicht 

Ongewoon voorval op de Populierenlaan in Uitgeest. Uit de 

melding blijkt dat tijdens het bouwrijp maken van het terrein op 

het zuidelijke deel van de projectlocatie een slakkenpad en een 

asfaltverharding is aangetroffen. Na indicatieve keuring door de 

milieukundigbegeleider blijkt dat deze grond sterk verontreinigd 

is met PAK. De werkzaamheden zijn inmiddels stilgelegd en 

afzetting is geplaatst. 
De partij grond zal voor afvoer in depot worden gezet en worden 

gekeurd om te zien of hergebruik op de locatie toch mogelijk is. 
Na ontgraving zal een uitkeuring plaatsvinden om aan te tonen 

dat de sterke verontreiniging is verwijderd.  

Aantal controles bodemkwaliteitszorg: 

 

 

Vergunningverlening: 
In het eerste tertaal zijn geen bijzondere vergunningaanvragen 

binnengekomen (geen spoed of voor project lood van 

voorgaande jaren). 

Wbb snelle procedure (BUS TU 5 dagen) 
98 

Wbb korte procedure (BUS TU 5 weken, mobiel, immobiel) 
30 

Wbb lange procedure (overige Wbb-saneringen) 
95 

Beschikking Nazorg, Wbb (incl. beoordelen nazorgplan) 

5 

Melding Bbk (incl. toepassen IBC-bouwstof) 

Locaties 

 

Spoedlocaties humaan 
IJmuiden - Koningsplein 24 

De provincie laat hier een bodemsanering uitvoeren. Aangepast 

saneringsplan moet nog worden opgesteld en worden ingediend. 
Landsmeer - Kanaalweg 29 Locatie is afgerond, geen 

bijzonderheden verwacht. 
Landsmeer - Noordeinde 113-115 

Monitoringsresultaten moeten periodiek worden 

ingediend. 
Marken - Havenbuurt 28-29 Locatie is afgerond, geen 

bijzonderheden verwacht. 
Oostzaan - Noordeinde 68 

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht. 

Spoedlocaties vanwege verspreiding 
Beverwijk - Aagtenpark 

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
Beverwijk - Breestraat 89 

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
Beverwijk - Zeestraat 50 e.o 

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
Beverwijk - Parallelweg 43 
Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 

26 

fysieke controles 

232 

Wbb-saneringen 

206 

BUS TU 

26 

BUS meldingen 

3 

Vrije veld 

controles 

Nazorg 

bodemkwaliteitszorg 

4 

administratief 

10 

fysiek 

6 

overtredingen 

4 

geconstateerd 

2 

oké 

> 

fysieke controles 

26 
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Beverwijk - Wijkermeerweg 

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
Beverwijk - Randweg (RWZI) 

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
Beverwijk - Wijkermeerweg ong 

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
Heemstede - Binnenweg 174 
Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
IJmuiden - Tussenbeeksweg Locatie is afgerond, geen 

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

bijzonderheden verwacht. 
Landsmeer - Ilperveld 

In afwachting van reactie vanuit de provincie, mogelijk 

deelsanering vereist. Zandvoort - Grote Krocht/Louis 

Davidscarree Afkoop door Bodemzorg in eerste tertaal. Geen 

aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 

Door Bodemzorg overgenomen nazorglocaties 
Heemskerk - Kerklaan 10 

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
Heemstede - Blekersvaartweg 41-51 
Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
IJmuiden - Rivierenbuurt 
Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 

IJmuiden - Zeeweg 263 

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
Oostzaan - Doktersbuurt 

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 

(reguliere) beoordeling monitoring. 
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