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Inleiding
Het Uitvoeringsprogramma 2018 Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) geeft het dagelijks bestuur,
algemeen bestuur, de gemeentebesturen en het provinciebestuur inzicht in wat zij in 2018 van
ODIJ mogen verwachten. In het uitvoeringsprogramma staat een goede omgevingskwaliteit
centraal, met als vaste thema’s omgevingsveiligheid, milieukwaliteit, duurzaamheid en beperking
van hinder.

Leeswijzer
Ons Uitvoeringsprogramma 2018 bestaat uit verschillende onderdelen en is verdeeld in
gebiedsbrede, regiospecifieke en gemeentespecifieke uitvoering. Kortom de uitvoering gelijk voor
alle gemeenten in ons werkgebied (hoofdstuk 1), de uitvoering per regio (we onderscheiden
IJmond (hoofdstuk 2), Zuid-Kennemerland (hoofdstuk 3) en Zaanstreek-Waterland (hoofdstuk 4))
en de gemeentespecifieke uitvoering, die we hebben uitgesplitst naar alle gemeenten. Waar
onderwerpen op regionale of gebiedsbrede schaal worden opgepakt, vind u deze dus niet terug in
de gemeentespecifieke delen. De uitvoering voor Provincie Noord-Holland is opgenomen in
Hoofdstuk 5.
Op de kaartjes die in dit stuk zijn opgenomen, kunt u (digitaal) doorklikken naar betreffende regio
of gemeente. Bij elke gemeente vindt u tevens twee grafieken. Een grafiek toont u de top van
overtredingen die wij in 2017 constateerden. De andere grafiek laat zien welk type klachten wij in
2017 per gemeente het meest ontvingen.
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1. Ontwikkelingen en gebiedsbrede uitvoering

1.1

Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie

Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dat zijn de drie bepalende thema's voor
het overheidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaamheid de komende decennia. Op rijks-,
provinciaal en regionaal niveau worden verschillende agenda's en programma's uitgerold om in
2050 een energieneutrale, klimaatbestendige en circulaire samenleving te realiseren. Lokale
overheden hebben een belangrijke rol bij het behalen van deze doelstellingen. Tegelijkertijd vergen
met name de energietransitie, specifiek de afkoppeling van het aardgas en de ontwikkeling van
warmtenetten, en circulaire economie, samenwerking tussen lokale overheden om deze
doelstellingen te bereiken. Op lokaal niveau worden de eerste stappen gezet met de ontwikkeling
van warmteplannen en de inventarisatie van grondstoffenstromen. Tegelijk wordt door overheden
ook nog gezocht naar hun rol bij deze transities. In 2018 ligt de focus bij de energietransitie op het
inventariseren van de mogelijke bronnen voor een warmtenet, het ontwikkelingsperspectief
daarvan en de regionale opgave die dit met zich brengt. Ten aanzien van circulaire economie is
vooral het bedrijfsleven aan zet met de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, circulair design
en het sluiten van grondstoffenketens. De overheid kan zelf een impuls geven door haar inkoop- en
aanbestedingsbeleid circulair in te richten.
Op uitvoeringsniveau bij bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisatie levert
Omgevingsdienst IJmond een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van gemeenten ten
aanzien van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. De inzet van de datalogger waarmee het stookgedrag van bedrijven inzichtelijk wordt gemaakt- neemt in 2018 een vlucht,
naast de handhaving op toepassing van de erkende energiebesparingsmaatregelen die zich
bewezen binnen vijf jaar terugverdienen. Het succes van GreenBiz IJmond, waarbij samen met
bedrijven wordt gewerkt aan verduurzaming van bedrijventerreinen, krijgt in het havengebied van
Beverwijk en Velsen een extra impuls met de Europese subsidiemiddelen die hiervoor zijn
verkregen. Bij de advisering op bouwplannen wordt mogelijk in 2018 al gekeken naar de
circulariteitsprestatie daarvan, naar analogie van de energieprestatie van nieuwbouw.

1.2

Gebiedsgerichte aanpak

In 2017 is een start gemaakt met een gebiedsgerichte benadering van toezicht en handhaving in
de gemeente waar Omgevingsdienst IJmond voor werkt. De ontwikkeling naar uniforme uitvoering
met aandacht voor de lokale accenten en specifieke problemen die spelen in een regio of gemeente
wordt in 2018 doorgezet. Hoewel duurzaamheid en energiebesparing een belangrijk accent binnen
deze uitvoering vormt, is de voornaamste focus bij toezicht gericht op het voorkomen van risico's
en incidenten die voortvloeien uit niet-naleving van de regels op het vlak van milieu, BWT,
brandveiligheid en APV (voor zover die taken zijn ingebracht). Op basis van analyses van het
gebied, de clusters van activiteiten die daar plaatsvinden en de specifieke risico's die hiermee
samenhangen wordt een aanpak gekozen die aansluit bij de geïdentificeerde doelgroepen. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van verschillende datasets en gegevensbronnen, zoals de eigen GIS-viewer
waarin een groot aantal bronnen samenkomen, het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en het
Landelijk Asbestvolgsysteem. Waar dat toegevoegde waarde biedt worden gezamenlijk projecten
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gedraaid met onder meer politie, justitie, douane, marechaussee, ILT, ISZW, gemeenten,
waterschappen en andere omgevingsdiensten.

1.3

Werken in de geest van de Omgevingswet

Hoewel inmiddels duidelijk is dat inwerkingtreding van de Omgevingswet in ieder geval is uitgesteld
tot 2021, gaan de voorbereidingen daarop onverminderd door. Werken in de geest van de
Omgevingswet is namelijk al heel goed mogelijk. In 2018 zal de Omgevingstafel als platform voor
projectleiders Omgevingswet uit de regio doorlopen. Omgevingsdienst IJmond biedt, waar
gevraagd, ondersteuning aan bij implementatie in gemeenten en de voorbereiding van
omgevingsvisies en omgevingsplannen.
In 2018 wordt activiteitengericht werken verder uitgerold. Richting de Omgevingswet worden
clusters van activiteiten benoemd waarvoor een uniforme aanpak vanuit vergunningverlening,
toezicht en handhaving wordt bepaald. Het doel hiervan is efficiënter te kunnen optreden, waarbij
gelijke inrichtingen op een uniforme wijze worden gecontroleerd, maar biedt tevens de
mogelijkheid regionaal bepaalde aspecten te prioriteren.

1.4

Toezicht en handhaving in breder verband

Op landelijk niveau is Omgevingsdienst IJmond aangesloten bij OD.nl, waar alle OD's in Nederland
over de uitvoering van hun taken spreken. In dit gremium wordt landelijk afstemming gezocht over
de uitvoering van deze taken, best practices te delen en een gelijk speelveld te realiseren. Andere
zaken op landelijk en regionaal niveau die van invloed zijn op de wijze waarop projecten worden
ingericht, zijn het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit (DMC) en de Focus50. Het DMC levert een
beeld van de dreigingen op het gebied van georganiseerde criminaliteit in Nederland en vormt de
basis voor het vaststellen van aandachtsgebieden voor de aanpak van ondermijnende en
georganiseerde criminaliteit. Onder meer in Velsen wordt in dit kader al nauw samengewerkt met
politie en andere opsporingsinstanties. De Focus50 is een belangrijke stap richting risicogericht
samenwerken door 9 organisaties in het Noordzeekanaalgebied. Deze lijst brengt 50 items in kaart
waarbij gezamenlijk is geconstateerd dat er één of meerdere risico’s aanleiding geven tot extra
aandacht, én samenwerking mogelijkheden biedt wat betreft voorkomen of beperken van
incidenten.
Klik in onderstaande kaart op de gewenste regio voor onze speerpunten en
werkzaamheden per regio.
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Gebiedsbrede uitvoering
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Vergunningen regulier en uitgebreid
milieu

actueel vergunningenbestand

Afhandelen inkomende aanvragen en check op
actualiteit vigerende vergunningen.

Meldingen, maatwerk,
gelijkwaardigheid milieu

Activiteitenbesluit, Bbk, sloop, Blbi, asbest

Afhandelen inkomende meldingen en controle daarop
indien daartoe aanleiding bestaat op grond van het
toezichtsbeleid.

Activiteitengericht werken

naleefgedrag bij clusters van gelijksoortige activiteiten
verbeteren

Regulier toezicht en uitwerking clusterdocumenten met
analyse activiteitencluster en toezichtsaanpak.

Energy Efficiency Directive (EED)

bevordering energiebesparing en efficiënt
energiegebruik bij grote concerns

Beoordelen ingekomen EED-audits en PvA's.
Controleren op uitvoering PvA's.
Koppeling mobiliteit EED aan 2.15 Wm.

Energiebesparingsaanpak

terugdringen energieverbruik bij bedrijven en
instellingen

Controle op erkende maatregellijsten.
Inzet datalogger/infraroodfoto's.
Uitvoering Green Deal Zorg.

kantoren verplicht Label C in 2023

Informeren relevante panden/eigenaren.

Risicobedrijven

naleving regelgeving, specifiek op externe
veiligheidsaspecten

Jaarlijkse inspectie type C bedrijven met externe
veiligheidsaspecten.

(LPG-)tankstations

actueel vergunningenbestand en verkleinen
risico's/beperking effecten van ongewone voorvallen

Doorloop vanuit 2017. Indien noodzakelijk aanpassing
vergunning en vergunde doorzet LPG en controle op
naleving vergunning en algemene regelgeving.

MTBE in
grondwaterbeschermingsgebieden

naleving Wet bodembescherming en voorkomen
ondermijning door tankstationshouders

I.s.m. politie koppeling data ligging tankstations,
grondwaterbeschermingsgebieden,
drinkwaterwinninggebieden, gegevens ODIJ en
monitoringsgegevens drinkwaterfabrieken op basis
waarvan toezicht en handhaving plaatsvindt.

Ammoniakkoelinstallaties

naleving regelgeving ammoniakkoelinstallaties, nadruk
op onderhoudsaspecten

Pilot administratieve handhaving conform werkwijze
vuurwerk.

Toezicht sloop

naleving regelgeving bij sloopwerkzaamheden, BAGregister up-to-date bij totaalsloop

Afhandelen sloopmeldingen, verhoogde inzet op
opsporing illegale sloop.

Ketentoezicht asbest

naleving asbestregelgeving bij onder meer sloop- en
verwijderingswerkzaamheden

Regulier toezicht, verscherpt toezicht illegale
saneringen, intensiever samenwerking met
afvalbrengstations.

Ketentoezicht grondstromen

naleving bodemregelgeving bij onder meer
saneringswerkzaamheden en grondverzet

Regulier toezicht op basis van evaluaties
bodemsaneringen Wbb en toepassingsmeldingen Bbk.
Focus op illegale saneringen.

Ketentoezicht afval

in kaart brengen afvalstromen en controleren naleving
afvalregelgeving bij bedrijven

Op basis van strategische quickscan afvalstromen door
Rijkswaterstaat (LMA) zijn vier deelprojecten
uitgewerkt. Gestart wordt met deelproject
asbesthoudend bouwmateriaal en gemengd bouw- en
sloopafval.

Vuurwerk

voorkomen incidenten met vuurwerk en naleving
vuurwerkregelgeving

Reguliere aanpak in aanloop naar en tijdens
verkoopperiode.

Asbestdaken (m.u.v. Purmerend)

sanering alle asbestdaken

Bepalen vervolgaanpak op grond van inventarisatie
asbestdaken i.s.m. gemeenten.
Commitment op regionale aanpak organiseren.

24-uurs bereikbaarheid/piket

beperken effecten vanwege incidenten, calamiteiten en
rampen

Advisering en ondersteuning bij incidenten,
calamiteiten en rampenbestrijding.
Levering hoofden Omgevingszorg aan
veiligheidsregio's.

Strafrecht/bestuursrecht

strafrechtelijke handhaving milieu-overtredingen

Inzet BOA's wanneer strafrecht geëigend is.

Asbest in bodem

kwaliteitsslag onderzoeksnormen asbest in relatie tot
puin

Deelname landelijk onderzoek naar relatie tussen puin
en asbestverdenking door aanleveren relevante data.

Bodembeleid

ontwikkelingen bodemverbreding (van saneren naar
beheren, bodem als energiedrager, STRONG,
overdracht bodemtaken provincie naar gemeenten

afstemming en uitwerking met provincie, OD's en
gemeenten

uitvoeringskader voor nieuwe of niet-genormeerde

Uitwerking beleidslijn diffuus lood in bodem i.s.m.

Advisering
Bodem
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stoffen

Provincie Noord-Holland.
Beoordeling verkenning onderzoeksinspanning op
risicolocaties lood in bodem.
Ontwikkeling gemeentelijk beleid PFOS/PFOA-houdende
grond i.s.m. ODNZKG.

Bodemconvenant

afronden spoedlocaties

Afstemmen en bewaken voortgang van locaties onder
beheer en regie van PNH.
Beoordelen, adviseren over locaties in beheer bij ODIJ.
Ondersteuning en afstemming gebiedsgericht beheer
De Pijp.

Bodemautomatisering

verbetering kwaliteit en ontsluiting van
bodeminformatie

Afronding koppelen relevante
bodemonderzoeksrapporten/ tankcertificaten.
Valideren bestaande informatie.
Beter inzichtelijk maken van bodemdata op
locatieniveau daar waar veel onderzoek op dezelfde
locatie is geregistreerd.
Van aanbodgericht naar vraaggestuurd aanbieden van
bodeminformatie.

Geluid
Meerjaren Programma Spoor en
wegverkeer

oplossen geluidknelpunten langs het spoor op basis van
door Prorail opgestelde akoestische onderzoeken en
saneringsplannen

Afstemming en advisering gemeenten inzake door
Prorail opgestelde prioritering.

borgen van omgevingsveiligheid als element binnen
ruimtelijke en milieu-afwegingen

Opstellen Kader Omgevingsveiligheid in het kader van
het programma Impuls Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid
Kader Omgevingsveiligheid

Beleid, programma's en projecten (voor alle gemeenten behalve Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Purmerend, Waterland)
Circulaire economie

CE bevorderen bij bedrijven

Het faciliteren van ondernemers die hum
bedrijfsvoering ciculair willen maken door het opzetten
van een (business) case, en het aanmelden deze bij
het programma Ruimte in Regels (van I&M en EZ).
Uitvoering vanuit MRA actiepunt 4.2

regionale aanpak en ontwikkeling CE

Deelname MRA-werkgroep Circulaire Economie door
ODIJ.

zuinig omgaan met grondstoffen/afvalreductie door
bedrijven

In samenwerking met ODNZKG onderzoeken
mogelijkheden verplicht afvalonderzoek indien
ondergrens hoeveelheid afval wordt gehaald door
bedrijven.

verhoging aandeel hernieuwbare energie

Stimuleren, adviseren en verzorgen subsidies voor
aanschaf zonnepanelen.

energiezuinige particuliere woningen

Informeren over subsidies en leningen.

duurzame (nieuw)bouw

GPRgebouw onder de aandacht brengen.

behalen certificaat brons Milieuthermometer Zorg circa
8 organisaties

Informeren en toezien op uitvoering maatregelen.

Duurzame zorginstellingen

Organisatie kennisbijeenkomsten en landelijke
afsluitende bijeenkomst.

Omgevingswet

implementatie Omgevingswet

Uitvoering plan van aanpak implementatie
Omgevingswet.

Omgevingstafel

regionale verbinding implementatie Omgevingswet

Organisatie 2-maandelijkse Omgevingstafel.

Omgevingswet 2-daagse

professionele en deskundige dienst

Opleiden eigen medewerkers en op verzoek in-house
bij eigenaren.

Uitvoeringsagenda 4 OD's NoordHolland

regionale samenwerking en afstemming

Evaluatie agenda en bepalen vervolg.

Uitvoeringsagenda
Noordzeekanaalgebied 2016-2017

intensiveren samenwerking ODIJ en ODNZKG

Evaluatie agenda 2016-2017 en bepalen vervolg.

OD.nl

landelijke samenwerking OD's

Deelname directeurenoverleg.

Energiebesparingsaanpak/stimulering

Green deal Zorg

Omgevingswet

Samenwerking

Voorzitterschap vakberaad vergunningverlening,
toezicht en handhaving.
Secretariaat landelijke werkkamer asbest.
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Handhavingspartners

samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling

Strafrecht, casus-, selectie- en MilieuInformatieoverleggen. Integrale controles met parters bij
verdachte locaties.

professionele en deskundige dienst

Organisatiebreed opleidingsplan.

Kwaliteit en kennis
Opleiding

Interne juniorenopleiding.
Kwaliteitscriteria

voldoen aan de kwaliteitscriteria uit de verordeningen
kwaliteit o.g.v. het Besluit omgevingsrecht

Uitvoeringskader 2015-2018 actualiseren.
Handhavingsbeleid 2014 actualiseren.
Borging kwaliteit.
Collegiale toets collega-diensten.

Kwaliteitszorg

efficiënte en kwalitatieve bedrijfsvoering

INK-model uitrollen naar vergunningverlening.

kwaliteitsslag en uitbreiding te ontsluiten themakaarten
ter onderbouwing van de advisering (bodem, EV,
geluid, ecologie)

Actualiseren en/of uitbreiden GIS-viewer met relevante
(gemeentelijke) kaartlagen.

inzichtelijk en beschikbaar maken datasets gemeenteODIJ en vice versa

Toegang verschaffen tot en mogelijk maken van
bewerken van gegevens in systeem ODIJ.

Gegevensuitwisseling ketenpartners

koppelen gegevens t.b.v. effectievere en efficiëntere
inzet van toezicht en handhaving

Onderzoeken methoden en voorwaarden
gegevensuitwisseling

Digitaal Stelsel Tankstations

verbetering kwaliteit van informatie over tankstations
als onderlegger voor het informatiehuis
Omgevingsveiligheid

Koppeling van systemen van ketenpartners in het
netwerk Omgevingsveiligheid op basis van een
gemeenschappelijke infrastructuur.

borging en transparantie uitvoering en middelen

Uitvoeringsprogramma opstellen.

Informatisering en automatisering
GIS-viewer

Programma's en rapportages
Programmering en verslaglegging

Begroting 2019.
Kadernota.
Tertaalrapportage jan-apr en mei-aug.
Jaarverslag 2018.
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2. Regio IJmond

Schone lucht in de IJmond
Luchtkwaliteit in de IJmond staat hoog op de agenda. Om eventuele knelpunten op te lossen,
werken wethouders milieu en gezondheid van de vier gemeenten samen in het Platform Milieu en
Gezondheid. De IJmondgemeenten hechten grote waarde aan een goede balans tussen
economische groei, oog voor gezondheid en ruimte voor wonen en recreëren. Voor het platform
Milieu & Gezondheid stelden wij een visie Luchtkwaliteit 2017-2021 op. Dit is de opvolger van de
visie 2012-2016. Een visie waaruit diverse succesvolle maatregelen zijn voortgekomen.

Mobiliteit in de IJmond
Verkeer houdt niet op bij de gemeentegrens en heeft effect op de leefbaarheid in de IJmond.
Daarom werken de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk al nauw met elkaar samen. Op het
thema fiets willen zij het fietsnetwerk verbeteren en allerlei maatregelen nemen die fietsen veilig,
fietsvriendelijk en aantrekkelijk maken. 170 bedrijven hebben al een start gemaakt door mee te
doen met onze campagne ‘Goed op weg’. Ook in 2018 wil IJmond Bereikbaar met deze bedrijven
verder om er voor te zorgen dat de medewerkers die inmiddels op de fiets komen, blijven fietsen.
Meer dan 2600 werknemers in de IJmond zijn aangesloten bij IJmond Bereikbaar en komen
meerdere keren per week op de fiets. Wij motiveren en stimuleren hen met leuke nieuwtjes en
acties. Ook zorgen we ervoor dat de bedrijven waar zij voor werken op de hoogte zijn van de
laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld over het nieuwe fietsenplan.

Van gas los
Aardgas heeft ons veel gebracht. Vijftig jaar
geleden is Nederland begonnen met het
grootschalig gebruik van aardgas in woningen en
gebouwen. Omdat aardgas een fossiele brandstof
is, zorgt het ook voor klimaatverandering,
specifiek gaat het om 11% van de Nederlandse
CO2-uitstoot. Om onze klimaatdoelstellingen te
halen moet Nederland dus van het gas af en
overstappen op duurzame warmtebronnen voor
onder meer verwarmen, koken en douchen. De
transitie van verwarmen met aardgas naar
duurzame verwarmingsalternatieven wordt de
warmtetransitie genoemd. Om de
warmtetransitie goed te laten voorlopen is het
belangrijk dat gemeenten op tijd starten met de
voorbereidingen, maar ook bewoners kunnen al
betrokken en geïnformeerd worden over de
ontwikkelingen.
Klik op de gewenste gemeente
voor meer informatie

9

UITVOERING REGIO IJMOND
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Aanpak o.b.v. top 10 overtredingen

energiebesparing bij bedrijven

Omdraaien onderzoek energiegegevens (junioren), 100%
beeld energieverbruik IJmond.

meldinggedrag bedrijven verbeteren

Inrichten proces check op KvK en verleende
omgevingsvergunningen bouw.

opsporing en bestrijding ondermijningsactiviteiten

Afstemming, informatie-uitwisseling en uitvoering
gezamenlijke projecten i.s.m. politie, RIEC en
IJmondgemeenten.

Bodem & energie

inzicht in kansen en mogelijkheden gebruik van de
bodem als energiedrager

Verkenning mogelijkheid verbrede 3D-bodemkaart voor
energiedragers, ondergrondse infra en gerelateerde
thema's (bijv. archeologie).

Wettelijk adviseurschap Tata Steel

kwaliteitstoets op vergunningtrajecten en
ontwikkelingen Tata Steel

Ambitiebepaling en invulling adviseurschap
IJmondgemeenten.

Schiphol

bestuurlijk advisering inzake ontwikkelingen
Schiphol en gevolgen daarvan voor de regio

Nieuw normen- en handhavingsstelsel; beoordelen MER,
voorbereiden en verslagleggen informatiemomenten,
opstellen concept-collegevoorstellen en persberichten.

Ondermijningsbeeld

Advisering

Uitvoering, informeren en evaluatie voortgang Bestuurlijke
Agenda Schiphol regio IJmond-Alkmaar (januari 2016).
Beleid, programma's en projecten
Warmtetransitie

uitlijning warmtetransitiebeleid

Ondersteuning bij opstellen routekaarten, warmteplannen
en warmtetransitievisies.
Organisatie Warmtetransitiecongres.

aardgasvrije nieuwbouw vóór 2021

Ontwikkeling beleidskader vereenvoudiging aardgasvrije
nieuwbouw.

informeren verkopers, planmakers en uitvoerders

Organisatie informatiebijeenkomsten.

Warmtenet IJmond

operationeel warmtenet in de IJmond

Afsluiten contracten met woningcorporaties en
maatschappelijk vastgoed inclusief de gemeenten.

Wind op Land

realisatie energietransitie en gemeentelijke
doelstellingen duurzame energieopwekking

Aanbod 125 MW windenergie Noordzeekanaalgebied via
MRA aan Provincie Noord-Holland voorleggen.

Innovatieve aanpak regio IJmond en
Zuid-Kennemerland

opschaling verduurzaming particuliere woningen
van 300 per jaar (2018) naar 3.000 per jaar

Start aantal projecten i.s.m. externe partijen/consortia
onder de noemer Huizenaanpak.

Energiebesparingsaanpak/stimulering

prestatieafspraken met WoCo's en gemeentelijke
woonvisies in lijn brengen met ontwikkelingen
Energietransitie en Regionale Aanpak Wonen

Adviseren gemeenten bij en aandeel leveren aan het
incorporeren van de Energietransitie in prestatieafspraken
en woonvisies.

Lerende Netwerken

fundament bieden aan o.a. prestatieafspraken en
woonvisies en duurzaamheidsmaatregelen

Aantal bijeenkomsten kennisdeling gemeenten, ODIJ en
WoCo's over alle aspecten van wonen.

Portefeuillehoudersoverleg Milieu

bestuurlijke afstemming beleid en uitvoering Milieu

ODIJ voert secretariaat PFO Milieu

Zonne-energie

toename lokale duurzame energie opwekking

Organisatie collectieve inkoop, collectief project,
postcoderoosproject i.s.m. o.m. Energiek Velsen, Stichting
Eneregio, Huizenaanpak, Collectieve inkoop (Ichoosr,
VEH).

Publieksacties

inwoners informeren over en stimuleren van
duurzaamheidsmaatregelen in brede zin

Klimaatstraatfeest, NME-activiteiten, Dag van de
duurzaamheid, Warmte-truien-dag, Nacht van de nacht
(uitgewerkt naar gemeente).

Burgerinitiatieven

realisatie burgerinitiatieven verduurzaming

O.m. assisteren bij beschikbaar stellen van
gemeentelijk/maatschappelijk dak voor collectieve
zonnepanelen, inkoop van isolatie en het aanbrengen
daarvan, en dergelijke.
Lopende initiatieven:
• Energiek Velsen (Energiecoöperatie)
• Duurzaam Beverwijk (vereniging i.o.)
• Groene Wijkers (burgerinitiatief)
• Initiatief in Uitgeest.

Circulaire economie

sluiten van grondstoffenketens

Uitvoering naar aanleiding van uitkomsten congres IJmond
Circulair eind 2017.
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GreenBiz

Interreg 2-Zeeën

verduurzaming ver- en nieuwbouw bedrijfspanden

Organisatie van informatiebijeenkomsten en ondersteuning
middels individuele advisering aan bedrijven.

plaatsing van zonnepanelen op bedrijfspanden

Organisatie van informatiebijeenkomsten en ondersteuning
middels advisering op bedrijventerreinen.

actief GreenBiz-netwerk in de IJmond

Organisatie themabijeenkomsten i.s.m. GreenBizwerkgroep.

energiepositief haventerrein IJmond

Uitvoering gebiedsanalyse, energieonderzoeken en
(gezamenlijke) uitvoering maatregelen op basis daarvan.

Regionale Mobiliteitsvisie IJmond (Programma IJmond Bereikbaar)
Regionale Mobiliteitsvisie IJmond
(Programma IJmond Bereikbaar)

de IJmond goed bereikbaar en prettig leefbaar
houden

aanleg snelle fietsroute tussen Uitgeest en Haarlem
toename gebruik fiets in plaats van auto voor woonwerkverkeer, spitsmijdingen en verandering gedrag

continuering IJmond Bereikbaar en uitbreiding
scope met luchtkwaliteit, goederenvervoer en EED

terugdringen van vervoersbewegingen en toename
duurzaamheid vervoer van en naar havengebieden
IJmond
duurzaam vervoersmanagement bedrijven

Uitvoering geven aan maatregelen Regionale
Mobiliteitsvisie, onder meer door ondersteuning van het
RVMK, subsidie-aanvragen in het kader van Beter
Benutten en de coördinatie van MRA-elektrisch
(oplaadpalen).
Coördinatie van de aanleg van een Snelle Fietsroute
IJmond.
Fietsstimulering IJmond Bereikbaar/Goed op weg.
Realiseren van een verdere reductie van het aantal
spitsmijdingen naar 7500 spitsmijdingen/week in 2021 en
4.000 weggebruikers met structureel ander reisgedrag in
2021.
Uitvoering geven aan het IJmond Bereikbaar Programma
slimme en duurzame Mobiliteit 2018-2021. Streven naar
een reductie van CO2 emissies door verkeer met 10% in
2021. Stimulering van duurzaam goederenvervoer, met
een start in 2018. Er wordt gezocht naar structurele
financiering voor de Fietspont vanaf 2019. Tevens worden
de mogelijkheden tot innovaties/cITS op het gebied van
VRI onderzocht.
Uitvoering subsidieprogrammma Duurzame Zeehavens
langs drie pijlers: personenvervoer, goederenvervoer en
infrastructuur.
Opstellen Handreiking vervoersmanagement en uitdragen
richting bedrijven.

Visie Luchtkwaliteit
Verbetering van de luchtkwaliteit in de IJmond

Naast de bestuurlijke Milieudialoog zullen milieucafés,
kennisbijeenkomsten over luchtkwaliteit worden
georganiseerd.

Milieudialoog
Schonere industrie

intensiveren samenwerking tussen ODIJ en
ODNZKG met als doel zicht krijgen op toezicht,
klachten en toepassing van Best Beschikbare
Technieken bij bedrijven onder bevoegd van
ODNZKG

Intensivering samenwerking ODNZKG, invulling rol
wettelijke adviseurschap gemeenten.

BBT toegepast waar mogelijk en geen achterwege
laten toepassingsgrond NIBM

Adviseren inzake BBT in vergunningen.

duidelijkheid rol GGD in het ruimtelijke proces en
mogelijkheden voor een afwegingskader t.b.v.
gezondheidsadvies
vergroten bewustzijn van houtstook bij inwoners
van IJmond
luchtkwaliteit op regionale agenda

Pilot gebiedsgerichte gezondheid.

Mobiliteit

(zie ook Regionale Mobiliteitsvisie IJmond)
vermindering emissies
verbeteren lokale leefkwaliteit op verkeersaspecten
meer bewegen door te fietsen

Programma IJmond Bereikbaar.
Deelnemen in MRA verband, Acties t.b.v. stimuleren LNG:
Energy Lab, mogelijkheden LNG tankstation onderzoeken
en LNG-bunkerfaciliteit voor scheepvaart, elektrisch
vervoer mogelijkheden elektrische pont in beeld.
Onderzoek behoud 2de pont.
Onderzoek mogelijkheden distributiebeleid IJmond incl.
pilot.

Ontwikkelingen luchtkwaliteit

meer informatie gezondheidseffecten ultrafijnstof
kruisbestuiving gezondheid in RO

Onderzoeken volgen.
Pilot gebiedsgerichte gezondheid.

Meten en monitoren

monitoren voortgang behalen ambitie visie

Jaarlijkse afstemming PNH, afstemming over trends
gemeten waarden.
Vergelijking monitoringsrapportages.

Gebiedsgerichte gezondheid

afname hinderbeleving
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Bewust omgaan met houtstook.
Continuering Milieudialoog.

2.1

Gemeente Beverwijk

Groene bedrijventerreinen
Verduurzamen wordt gemakkelijker wanneer je krachten bundelt. De resultaten binnen GreenBiz
IJmond onderbouwen dat. Om te verduurzamen is het ook noodzakelijk om te investeren. Om
bedrijven hierin te faciliteren is GreenBiz IJmond op de Kagerweg gestart met een uniek project
van Stichting Bedrijfsterreinen Energiepositief (BE+). Het project Kagerweg Energiepositief biedt
ondernemers de kans om gezamenlijk hun bedrijventerrein grootschalig en flexibel te
verduurzamen, door een slimme combinatie van energiebesparing en opwekking van duurzame
energie. Maar wat dit project echt onderscheidt, is dat dit kostenneutraal gebeurt. Belangrijke
voorwaarde is dat voldoende bedrijven deelnemen. Het gaat hier om bedrijven die samen zorgen
voor 70% van totale energieverbruik van het bedrijventerrein. In 2017 is de eerste stap naar een
energiepositief bedrijventerrein gezet. In 2018 gaan we daar mee verder.

Afvaldumping
In samenwerking met de gemeente Beverwijk wordt een project afvaldumping gedraaid. Rondom
ondergrondscontainers vinden vaak afvaldumpingen plaats. Om te onderzoeken of dat afkomstig is
van bedrijven of particulieren wordt gezamenlijk met de gemeente opgetrokken.

Samenwerking VRK en ODIJ in Beverwijk
Omgevingsdienst IJmond en Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), meer specifiek Brandweer
Kennemerland hebben taken op het gebied van toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving.
Beiden met een specifiek aandachtsgebied, namelijk milieu en brandveiligheid. Door gebruik te
maken van elkaars expertise en informatie, wordt de integrale benadering van de veiligheidsketen
zo kwalitatief verder verbeterd. Om dit verder uit te werken is een pilot gestart. Deze pilot zal in
2018 verder vorm krijgen.

Top overtredingen 2017 Beverwijk
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Klachten 2017 Beverwijk
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BEVERWIJK – MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

Vraaggestuurd en waar nodig ambtshalve
revisie/aanpassing.

Toezicht en handhaving

naleving milieuregelgeving door bedrijven vergroten met
focus op top 10 overtredingen 2017

Regulier toezicht en handhaving. In het kader van
samenwerking, transparantie en integraliteit wordt
gezamenlijk met gemeente Beverwijk inzet gepleegd in
de Koningstraat, Baanstraat en Kloosterstraat met het
oog op ondermijning.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Advies, toezicht en handhaving evementen.

Klachten

terugdringen aantal klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid met focus op top 3 klachten 2017

Behandeling inkomende klachten, toezicht en handhaving
indien daartoe aanleiding bestaat.

Samenwerkingsproject VRKODIJ

tijdens regulier toezicht brandveiligheidsaspecten
meenemen m.b.v. digitale checklisten

Integrale benadering van de veiligheidsketen kwalitatief
verder verbeteren, oog- en oorfunctie verder
professionaliseren en versteviging samenwerking

Afvaldumping ondergrondse
containers

verminderen aantal afvaldumpingen rond ondergrondse
containers

Controle bedrijven in afstemming met Handhaving in
Team TOR in de nabijheid van ondergrondse containers
op hebben van afvalcontract.

Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit milieuthema's
integraal in kaart brengen tbv een integrale afweging

Advies op basis van aanbod.

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Advies op basis van aanbod.

Advisering gemeentelijke
projecten/ begeleiding
bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht
van gemeente

waarborgen juiste procedures en voorkomen risico's bij
werkzaamheden in de bodem

Advies t.a.v. en begeleiding en uitvoer van benodigd
onderzoek/sanering/maatregelen bij gemeentelijke
werkzaamheden (reconstructie/ontwikkeling) en
voorbereiden wettelijke procedures.

Verstrekken van
bodeminformatie aan inwoners,
bedrijven en overheden

inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen

Informatieverstrekking op verzoek van derden.

Gemeentelijke spoedlocaties

opheffen (gezondheids) risico's en beheersing van
verontreinigde locaties, conform Bodemconvenant

Grondwatermonitoring Aagtenbelt, Zeestraat 50,
Breestraat 89-Meerplein

Advisering

voorkomen en terugdringen geluidshinder door industrie,
weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en
ontwikkelinitiatieven, uitvoeren van akoestische
berekeningen.

Saneringsprojecten

reduceren geluidsbelasting door spoor- en
wegverkeerslawaai

Alkmaarseweg, Baanstraat.

Actieplan Geluid

beschrijving geluidsituatie en -knelpunten en maatregelen
ter verbeteren geluidsituatie

Opstellen en vaststellen Actieplan Geluid 2018-2022.

Zonebeheer

actuele weergave geluidsituatie t.b.v. advisering bij
vergunningaanvragen en akoestische berekeningen t.b.v.
ruimtelijke ontwikkelingen

Zonebeheer De Pijp, Kagerweg en
Noordwijkermeerpolder, Industrieterrein IJmond,
gascompressorstation Beverwijk.

behoud en bescherming van soorten

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid (o.a.
seizoengebondenheid) gemeentelijke werken.

Advisering
Ruimtelijke ontwikkeling

Bodem

Geluid

Ecologie
Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
Externe veiligheid
Externe veiligheid

bevordering omgevingsveiligheid door het toezien op de
externe veiligheidssituatie van BEVI-bedrijven in hun
omgeving en beoordeling van een aanvaardbare
omgevingsveiligheidssituatie in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en overige
ruimtelijke plannen.

bevordering omgevingsveiligheid door het reguleren van

Verlenen ontheffingen routering.
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het vervoer van gevaarlijke stoffen door een gemeente
Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit

behoud en bevordering verbetering luchtkwaliteit

Reguliere advisering (mede) op basis van Visie
Luchtkwaliteit.

GIS-systemen
GIS-systemen

inzichtelijkheid gegevens Omgevingsdienst IJmond en
gemeente Beverwijk
Beleid, programma's en projecten

Afstemming tussen Team GIW en ODIJ inzake de GISsystemen van beide organisaties.

Energy Efficiency Directive
gemeente

inzicht in gemeentelijk energiegebruik en
besparingsmogelijkheden voor gemeentelijke gebouwen
en mobiliteit

Uitvoeren energie-audit conform EED in combinatie met
Aanpak Erkende Maatregelen voor de gebouwen met een
midden- of kleinverbruik (2.15 Wm).

Vergroenen van
bedrijventerreinen

klimaatadaptieve en groene bedrijventerreinen

Plan ontwikkelen voor energetisch vergroenen van
bedrijventerrein i.s.m. gemeente Beverwijk.

Advisering beleid verduurzamen
maatschappelijk vastgoed

duurzaam maatschappelijk vastgoed

Advisering van gemeente/maatschappelijke organisaties
bij het verduurzamen van hun vastgoed.

Bedrijventerrein De Pijp

visie ontwikkeling bedrijventerrein De Pijp

Adviseren duurzame aspecten visie bedrijventerrein De
Pijp.

Zonnepanelen op
maatschappelijk vastgoed

toename aantal zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

Uitvoering haalbaarheidsstudie voor al het gemeentelijk
vastgoed i.s.m. Beverwijk.

GreenBiz

verduurzaming De Pijp i.sm. werkgroep KVO

In kaart brengen kansen plaatsing zonnepanelen.
Onderzoek aansluiting Energiepositieve
bedrijventerreinen.

verduurzaming mobiliteit

Extra oplaadpalen op Kagerweg. Promoten
groengasvulpunt op Wijkermeerweg.

efficiënte inzameling en vermindering bedrijfsafval

Onderzoeken van de mogelijkheid van verbreding van
GreenBiz naar een aanpak voor bedrijfsafval.

Interreg 2-Zeeën

Kagerweg energiepositief

Uitvoering gebiedsanalyse, energie-onderzoeken en
(gezamenlijke) uitvoering maatregelen op basis daarvan.

Duurzaam bouwloket

energiebesparing particuliere woningen

Contractvoortzetting na 1 augustus 2018 tot stand
brengen. Financiering via gemeente.

NME Beverwijk

vergroten kennis en bewustzijn natuur en leefomgeving
bij verschillende doelgroepen

NME-themamiddagen, project Milieubende op
basisscholen, aanbieden lesprogramma's voor scholen,
excursies voor verschillende doelgroepen, inventarisatie
zonnepanelen scholen.
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2.2

Gemeente Heemskerk

Drank- en horecawet
In 2017 heeft Omgevingsdienst IJmond namens gemeente Heemskerk Drank en horeca controles
uitgevoerd. In 2018 wordt dit geevalueerd en gekeken of de aanpak een vervolg krijgt. Voordeel
van deze aanpak is een meer integrale controle van de horeca-ondernemers.

Filmmuseum
Bij de opslag van het Filmmuseum in een bunker in de duinen van Heemskerk is door TNO in 2006,
2007, 2008 en 2010 onderzoek gedaan en zijn berekeningen uitgevoerd aan de opslag van
nitraatfilms. Recent is verkend hoe berekeningen met rekenmethodes volgens thans geldende
richtlijnen verricht kunnen worden om op die manier inzicht te krijgen in de risico's van deze
activiteit conform het te moderniseren omgevingsveiligheidbeleid in relatie tot de omgeving. In
2018 wordt bekeken of met de huidige rekenmethodiek en veiligheidsvoorzieningen meer ruimte
kan worden gevonden voor ontwikkelinitiatieven.

Nieuw milieubeleidsplan
Gemeenten zijn voor een aantal milieuthema's vrij om een eigen beleid te bepalen. Wij bereiden
samen met gemeente Heemskerk het milieubeleidsplan 2018-2022 voor. Het nieuw
milieubeleidsplan zet in op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de
leefomgeving. Om dit te bereiken richt wij ons op vijf thema’s; energie, leefomgeving, mobiliteit,
klimaatverandering en afval. De gemeente laat met dit Milieubeleidsplan zien dat zij kan voldoen
aan de afspraken uit het Nationaal Energieakkoord.

Top overtredingen 2017 Heemskerk
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Klachten 2017 Heemskerk
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HEEMSKERK – MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

Vooroverleg Eye (voorheen 'filmmuseum') die een
opslaglocatie heeft aan de Achterweg in Heemskerk voor
uitbreiding opslag films op basis van nitraat. De films
zijn aan te merken als een gevaarlijke stof waardoor
extrene veiligheid een belangrijk aspect is. In 2018 zal
hier een vervolg op komen.

Toezicht en handhaving

naleving milieuregelgeving door bedrijven vergroten
met focus op top 10 overtredingen 2017

Regulier toezicht en handhaving.

UO-registratie tuinbouwbedrijven

naleving verbod lozing gewasbeschermingsmiddelen

Controle tuinbouwbedrijven op registratieverplichting en
aanwezige voorzieningen i.s.m HHNK.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Advies, toezicht en handhaving evementen.

Klachten

terugdringen aantal klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid met focus op top 3 klachten 2017

Behandeling inkomende klachten, toezicht en
handhaving indien daartoe aanleiding bestaat.

Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit milieuthema's
integraal in kaart brengen t.b.v. een integrale
afweging

BP Centrum
BP Bedrijventerreinen
BP Woongebieden
Postzegelplannen en kleine afwijkingen

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Advies op basis van aanbod.

Saneringsprojecten woningbouw

het in beeld brengen van omvang en risico's van
bodemverontreiniging en geschikt maken (saneren)
van de bodem t.b.v. genoemde ontwikkeling

Jan van Kuikweg 146

Advisering gemeentelijke projecten/
begeleiding bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht van
gemeente

waarborgen juiste procedures en voorkomen risico's
bij werkzaamheden in de bodem

Advies t.a.v. en begeleiding en uitvoer van benodigd
onderzoek/sanering/maatregelen bij gemeentelijke
werkzaamheden (reconstructie/ontwikkeling) en
voorbereiden wettelijke procedures.

Verstrekken van bodeminformatie
aan inwoners, bedrijven en
overheden

inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen

Informatieverstrekking op verzoek van derden.

Advisering

voorkomen en terugdringen geluidshinder door
industrie, weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en
ontwikkelinitiatieven, uitvoeren van akoestische
berekeningen.

Saneringsprojecten

reduceren geluidsbelasting door spoor- en
wegverkeerslawaai

Rijksstraatweg

Actieplan Geluid

beschrijving geluidsituatie en -knelpunten en
maatregelen ter verbeteren geluidsituatie

Opstellen en vaststellen Actieplan Geluid 2018-2022.

behoud en bescherming van soorten

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid (o.a.
seizoengebondenheid) gemeentelijke werken.

Advisering
Ruimtelijke ontwikkeling

Bodem

Geluid

Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
gebiedsgerichte ontheffing en actualisatie ecologische
gedragscode

Ecologisch onderzoek uitvoeren met WoonopMaat.

bevordering omgevingsveiligheid door het toezien op
de externe veiligheidssituatie van BEVI-bedrijven in
hun omgeving en beoordeling van een aanvaardbare
omgevingsveiligheidssituatie in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en overige
ruimtelijke plannen.

bevordering omgevingsveiligheid door het reguleren
van het vervoer van gevaarlijke stoffen door een
gemeente

Verlenen ontheffingen routering.

Externe veiligheid
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Luchtkwaliteit
behoud en bevordering verbetering luchtkwaliteit

Reguliere advisering (mede) op basis van Visie
Luchtkwaliteit.

Energy Efficiency Directive gemeente

inzicht in gemeentelijk energiegebruik en
besparingsmogelijkheden voor gemeentelijke
gebouwen en mobiliteit

Uitvoeren energie-audit conform EED in combinatie met
Aanpak Erkende Maatregelen voor de gebouwen met
een midden- of kleinverbruik (2.15 Wm).

Wind op Zee

advisering gemeente inzake de plaatsing van
windturbines op zee

GreenBiz

verduurzaming bedrijventerrein De Trompet

Advisering van gemeente Heemskerk inzake
vergunningenprocedures in het kader van Wind op Zee,
alsook het bijwonen van bijeenkomsten van het hiervoor
bevoegd gezag.
Er wordt een nieuwe impuls gegeven aan de
verduurzaming van bedrijventerrein De Trompet. Zo
wordt onder meer bekeken of een nulmeting voor de
werking van de WKO (onder voorbehoud
beschikbaarstelling budget) kan worden uitgevoerd.

Milieubeleidsplan

Milieubeleidsplan 2018-2022

Opstellen en bestuurlijk laten vaststellen
Milieubeleidsplan 2018-2022.

Zonnepanelenactie

vergroting aandeel particuliere opwekking zonneenergie

Stimuleringsactie zonnepanelen.

Klimaatstraatfeest

bewustwording en stimuleren verduurzaming
woningen

Organisatie Klimaatstraatfeest.

Wijkbijeenkomst verduurzaming
woningen

bewustwording en stimuleren verduurzaming
woningen in de wijk

Organiseren wijkbijeenkomst.

Duurzaam bouwloket

energiebesparing particuliere woningen

Contractvoortzetting na 1 augustus 2018 tot stand
brengen. Financiering via gemeente.

NME Heemskerk

vergroten kennis en bewustzijn natuur en
leefomgeving bij verschillende doelgroepen

NME-themamiddagen, project Milieubende op
basisscholen, aanbieden lesprogramma's voor scholen,
excursies voor verschillende doelgroepen, inventarisatie
zonnepanelen scholen .

Beleid, programma's en projecten

HEEMSKERK - Drank- en Horecawet
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Basiscontroles

Inrichtingseisen horecagelegenheden conform
regelgeving inclusief brandveiligheid.

Controles worden uitgevoerd op basis van aangedragen
horecagelegenheden door de gemeente.

Leeftijdsgrenzeninspecties

Naleving verbod op schenken van alcohol aan
minderjarigen bevorderen.

Controles worden uitgevoerd op basis van aangedragen
horecagelegenheden door de gemeente.
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2.3

Gemeente Uitgeest

Duurzaamheid en milieu
Eind 2018 is een Meerjarenuitvoeringsplan duurzaamheid en milieu Uitgeest 2018-2021 opgesteld
onder het BUCH-brede Programma Duurzaamheid en Milieu. Met het plan wordt invulling gegeven
aan de langetermijndoelstellingen op het vlak van klimaatadaptatie, klimaatneutraliteit en circulaire
economie. In 2018 wordt onder meer een start gemaakt met het opstellen van een warmteplan en
warmtetransitievisie. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze een maatregelenfonds het meest
effectief ingezet kan worden om bedrijven en inwoners te stimuleren tot het verduurzamen van
hun bedrijf/woning.

Integrale uitvoering
ODIJ geeft voor gemeente Uitgeest inmiddels al een aantal jaren integraal uitvoering aan een groot
aantal taken in de fysieke leefomgeving. Milieu, monumenten, bouwen/RO, brandveiligheid, APV en
Drank- en Horecawettaken worden waar mogelijk integraal opgepakt waarmee een optimale inzet
van de beschikbare capaciteit wordt bereikt. In 2018 wordt de wijze waarop ODIJ dit doet
gezamenlijk met de gemeente geëvalueerd en bepaald of de taakuitvoering door ODIJ wordt
gecontinueerd of dat de gemeente dit zelf weer oppakt.

Top overtredingen 2017 Uitgeest

Klachten 2017 Uitgeest
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UITGEEST – MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

Vervolgoverleg met ProRail over de stalling van
passagierstreinen (bakeenheden) in de nachtperiode langs
het spoor, alsook het nieuw te realiseren emplacement ten
oosten van de A9.

Toezicht en handhaving

naleving milieuregelgeving door bedrijven
vergroten met focus op top 10 overtredingen 2017

Regulier toezicht en handhaving.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Advies, toezicht en handhaving evementen. O.m. ICGT,
Openwatersportdag, huttenweek.

Klachten

terugdringen aantal klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid met focus op top 3 klachten 2017

Behandeling inkomende klachten, toezicht en handhaving
indien daartoe aanleiding bestaat.

Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit milieuthema's
integraal in kaart brengen tbv een integrale
afweging

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Stationsgebied Uitgeest

in kaart brengen nulsituatie milieu voor het
stationsgebied Uitgeest

Oplevering nulmeting die is geschikt om te gebruiken bij
het opstellen van een stationsvisie waarbij alle relevante
milieucomponenten zijn beschreven.

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Advisering gemeentelijke projecten/
begeleiding bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht van
gemeente

waarborgen juiste procedures en voorkomen
risico's bij werkzaamheden in de bodem

Advies t.a.v. en begeleiding en uitvoer van benodigd
onderzoek/sanering/maatregelen bij gemeentelijke
werkzaamheden (reconstructie/ontwikkeling) en
voorbereiden wettelijke procedures.

Verstrekken van bodeminformatie aan
inwoners, bedrijven en overheden

inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen

Informatieverstrekking op verzoek van derden.

voorkomen en terugdringen geluidshinder door
industrie, weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en
ontwikkelinitiatieven, uitvoeren van akoestische
berekeningen.

behoud en bescherming van soorten

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid (o.a.
seizoengebondenheid) gemeentelijke werken.

Advisering
Ruimtelijke ontwikkeling

Bodem

Geluid
Advisering

Ecologie
Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
Externe veiligheid
Externe veiligheid

bevordering omgevingsveiligheid door het toezien
op de externe veiligheidssituatie van BEVIbedrijven in hun omgeving en beoordeling van een
aanvaardbare omgevingsveiligheidssituatie in
relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en overige
ruimtelijke plannen.

behoud en bevordering verbetering luchtkwaliteit

Reguliere advisering.

klimaatadaptieve, klimaatneutrale en circulaire
gemeente in 2050

Bestuurlijke vaststelling en uitvoering
Meerjarenuitvoeringsplan milieu en duurzaamheid 20182022

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit
Beleid, programma's en projecten
Meerjarenuitvoeringsplan milieu en
duurzaamheid 2018-2022

UITGEEST - WABO/BWT
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Toezicht bij monumenten en op bouwen/RO vindt plaats op grond van het vigerende beleid dat daaromtrent door gemeente Uitgeest is vastgesteld.
Instandhouding van monumenten heeft daarbij een hoge prioriteit, evenals bouwwerken waarin zich grote groepen (kwetsbare) personen bevinden of
activiteiten met een verhoogd risico voor de gezondheid.
Regulering, toezicht en handhaving
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Vergunninggericht toezicht
monumenten

waarborgen uitvoering werkzaamheden conform
vergunning

Toezichtscontroles op naleving vergunningvoorschriften bij
realisatiefase (gemiddeld 3 per jaar).

Objectgericht toezicht monumenten

voorkomen illegale wijziging monumenten

Eens in de vijf jaar wordt ieder monument in gemeente
Uitgeest bezocht.

Toezicht bouwen/RO algemeen

naleving regelgeving Bouwbesluit t.a.v.
constructieve/(brand)veiligheid

Toezicht en handhaving conform prioritering.

Objectgericht toezicht bouwen/RO

naleving regelgeving specifiek ten aanzien van
kamerbewoning

Toezicht en handhaving conform prioritering.

Gebiedsgericht toezicht bouwen/RO

naleving regelgeving specifiek ten aanzien van
strijdig gebruik en bouwen zonder vergunning

Toezicht en handhaving conform prioritering.

UITGEEST - BRANDVEILIGHEID
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

ODIJ voert voor gemeente Uitgeest de taken op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie uit. Alle omgevingsvergunningen en meldingen
brandveilig gebruik worden hiertoe periodiek gecontroleerd conform het PREVAP (preventieactiviteitenplan).
Regulering, toezicht en handhaving
Behandelen aanvragen en meldingen brandveilig gebruik
Toezicht en handhaving vergunningen, meldingen, festiviteiten, evenementen, horeca, buurthuizen, etc.
Advisering
Brandveiligheid en brandpreventie bouwplannen
Brandveiligheid bouwwerken nieuwbouw, bestaande bouwwerken en tijdelijke bouwwerken
UITGEEST - APV
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Toezicht evenementen

waarborgen naleving milieu-, brandveiligheids- en
APV-eisen

ICGT, kermis, Openwatersportdag, huttenweek

Niet-inrichtinggebonden milieutaken

prioriteit afvaldumping

Toezicht door BOA.

Beheer openbare ruimte

prioriteit hondenpoep/aanlijning

Toezicht door BOA.

Horeca

prioriteit sluitingstijden paracommerciële en
drukbezochte horeca

Toezicht door BOA.

UITGEEST - Drank- en Horecawet
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Basiscontroles

Inrichtingseisen horecagelegenheden conform
regelgeving inclusief brandveiligheid.

Controles worden uitgevoerd op basis van aangedragen
horecagelegenheden door de gemeente.

Leeftijdsgrenzeninspecties

Naleving verbod op schenken van alcohol aan
minderjarigen bevorderen.

Controles worden uitgevoerd op basis van aangedragen
horecagelegenheden door de gemeente.
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2.4

Gemeente Velsen

Veilige, duurzame haven
Fabricius is een project dat georganiseerde criminaliteit in het havengebied van IJmuiden integraal
aanpakt. Kern van het project is de samenwerking tussen Politie, Douane, Koninklijke
Marechaussee, Openbaar Ministerie, gemeente Velsen, Belastingdienst/FIOD, Omgevingsdienst
IJmond en RIEC NH. Fabricius werd gestart om het havengebied van IJmuiden te ontwikkelen tot
een veilig gebied met een integer en gezond ondernemersklimaat. Het project kende zowel een
repressieve als preventieve focus. Er werd daadkrachtig opgetreden tegen misstanden en
(georganiseerde) criminaliteit, de zogenoemde onderwereld. Daarnaast werd geïnvesteerd in een
beter ondernemersklimaat. Het project is een groot succes. In 2018 blijft Omgevingsdienst IJmond
met de partners samenwerken aan een veilige duurzame haven.

Donkerte
Er is te veel licht in Nederland, dit heeft negatieve effecten op de directe leefomgeving van de
inwoners van Velsen en landschaps- en natuurwaarden. Er is geen centrale regelgeving om
lichthinder te beperken en gemeenten hebben de mogelijkheid om zelf donkertebeleid op te stellen.
Velsen wil door middel van donkertebeleid deze negatieve effecten beperken. Het beleid dient
mede als (juridisch) toetsingskader voor bestemmingsplannen en Wabo-vergunningverlening. Het
beperken van de lichthinder heeft bij voorkeur ook energiebesparingseffecten tot gevolg.
Het opstellen van donkertebeleid is één van de projecten uit het uitvoeringsplan van het
Landschapsbeleidsplan Velsen.

Milieubeleid Velsen
Gemeente Velsen heeft zichzelf de volgende doelen gesteld in het Milieubeleidsplan 2015-2020 op
het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie.
Doelstellingen energie:
• Klimaatneutraal voor huishoudens.
• Realisatie ambities Nationaal Energieakkoord (14% duurzame energieopwekking in 2020
1,5% energiebesparing per jaar).
• Verlagen woonlasten voor particulieren (o.a. door vermindering van het energieverbruik
door duurzaamheidsinvesteringen) en voor huurders (door prestatieafspraken met
woningcorporaties over het verbeteren energielabels sociale huurwoningen en
duurzaamheidsmaatregelen).
Doelstellingen klimaatadaptatie:
• Anticiperen op gevolgen klimaatverandering ter beperking van risico’s voor leefkwaliteit.
• Opvangen gevolgen klimaatverandering via groenstructuur.
• Nieuwe groenvoorzieningen bij stedelijke herstructurering.
• Voorkomen wateroverlast.
Doelstellingen circulaire economie:
• Verhoging van de afvalscheiding en hergebruik tot 65% in 2015 en 75% in 2020.
• Realiseren van aanzienlijk minder kg restafval per inwoner.
• Invulling geven aan circulaire economie door verbetering hergebruik grondstoffen uit
huishoudelijk afval naar 75% in 2020.
• Extra aanpak zwerfafval.
Uit de tussenrapportage uit 2017 volgt dat met name op het gebied van energie, Velsen op koers
ligt. Met het Interreg-2-Zeeën programma wordt een extra impuls gegeven aan duurzame
bedrijventerreinen. Op het gebied van circulaire economie en klimaatadaptatie is nog een extra
impuls nodig.

Afvaldumping
In samenwerking met gemeente Velsen wordt een project afvaldumping gedraaid in de
Velserbroek, omdat deze locatie een hotspot is voor wat betreft vervuiling naast de ondergrondse
containers. Met name gaat de aandacht uit naar afvaldumpingen bij ondergrondse containers in en
rond het winkelcentrum Velserbroek. Om te onderzoeken of het vuil afkomstig is van bedrijven of
particulieren wordt gezamenlijk met gemeente opgetrokken en overtreders (zowel particulieren als
bedrijven) aangesproken/aangeschreven. De ondergrondse containers worden in 2018 afgesloten
waardoor de containers niet langer voor iedereen bruikbaar zijn om afval in te storten. De
verwachting is dat hierdoor de vervuiling rond deze containers toe gaat nemen.
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Begin 2018 worden afspraken gemaakt in het handhavingsoverleg met gemeente Velsen om deze
vervuiling aan te pakken binnen de leefomgeving van Velserbroek.

Top overtredingen 2017 Velsen

Klachten 2017 Velsen
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VELSEN - MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

Ambtshalve actualisatie vergunning Parlevliet t.b.v.
ammoniakkoelinstallatie i.v.m. vernieuwde richtlijn. Naar
verwachting dient DetailResult een aanvraag voor een
revisievergunning in. Havenbedrijf Amsterdam heeft recent
initiatief genomen om luchtemissies i.r.t. het lichteren nader
te beschouwen.

Toezicht en handhaving

naleving milieuregelgeving door bedrijven
vergroten met focus op top 10 overtredingen
2017

Regulier toezicht en handhaving.

Oliespills.
Grote Hout integraal

actueel bedrijvenbestand en verbetering
naleefgedrage bedrijven

Uitvoering integraal toezicht- en handhavingsproject i.s.m.
gemeente Velsen en politie.

Haventeam

voorkomen en bestrijden criminele en illegale
activiteiten havengebied IJmuiden

Gezamenlijke aanpak havengebied IJmuiden i.s.m. justitie,
politie, douane, Belastingdienst, gemeente, marechaussee
(opvolging Fabricius).

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Advies, toezicht en handhaving evementen.

Klachten

terugdringen aantal klachten vanwege industrie
en bedrijvigheid met focus op top 3 klachten 2017

Behandeling inkomende klachten, toezicht en handhaving
indien daartoe aanleiding bestaat.

Integraal handhavingsoverleg

gedeeld beeld en aanpak bedrijvengerelateerde
toezicht- en handhavingszaken

Overleg en gezamenlijke aanpak toezicht en handhaving,
bouwen, politie, drank- en horeca en ODIJ.

Afvaldumping Velserbroek

verminderen aantal afvaldumpingen rondom
ondergrondse containers in Velserbroek

Controle bedrijvenin de nabijheid van ondergrondse
containers op hebben van afvalcontract.

Milieueffectrapportage

waarborgen milieu-aspect bij afweging ruimtelijke
projecten

Ruimtelijke plannen en projecten

knelpunten en mogelijkheden vanuit
milieuthema's integraal in kaart brengen tbv een
integrale afweging

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

(Grote) industriële en haven gerelateerde projecten of
plannen kunnen vanwege de mogelijke gevolgen MER-plichtig
zijn. Ook projecten of plannen die mogelijk invloed op
beschermde natuurgebieden hebben zijn MER-plichtig.
Vanwege de industrie, haven en natuurgebieden binnen de
gemeente Velsen is de kans groot dat er in 2018
ontwikkelingen in gemeente Velsen zijn waarvoor een MER
noodzakelijk is.
Advisering op verzoek van de gemeente op plannen volgend
vanuit het Programma Ruimtelijke Projecten. Er vindt bij de
Averijhaven onderzoek plaats naar een toepassing met een
duurzamer ruimtegebruik dan een insteekhaven. Afhankelijk
van de uitkomst van dit onderzoek zal Omgevingsdienst
IJmond hier in 2018 een bijdrage aanleveren.
Integrale advisering op verzoek van de gemeente op plannen
volgend vanuit het Programma Ruimtelijke Projecten.

Advisering
Ruimtelijke ontwikkeling

Bodem
Gemeentelijke spoedlocaties en
saneringstrajecten

opheffen (gezondheids) risico's en beheersing van
verontreinigde locaties, conform Bodemconvenant

Bronsanering Zeeweg 263, IJmuiden.

Grondwatermonitoring Rivierenbuurt-Noord, IJmuiden.
Ontwikkeling Industrieterrein Grote Hout Distriport IJmond.
Afronding sanering PCB-verontreiniging Noostraat, IJmuiden.
Provinciale spoedlocaties

opheffen (gezondheids) risico's en beheersing van
verontreinigde locaties, conform Bodemconvenant

Advisering en rapportage voortgang provinciale
saneringsprojecten (waaronder Koningsplein 24, IJmuiden).
Actief benaderen van Provincie Noord-Holland financiering
saneringslocaties i.v.m. aflopen ISV.

Advisering gemeentelijke projecten/
begeleiding bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht van
gemeente

waarborgen juiste procedures en voorkomen
risico's bij werkzaamheden in de bodem

Advies t.a.v. en begeleiding en uitvoer van benodigd
onderzoek/sanering/maatregelen bij gemeentelijke
werkzaamheden (reconstructie/ontwikkeling) en voorbereiden
wettelijke procedures.

Verstrekken van bodeminformatie
aan inwoners, bedrijven en
overheden

inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen

Informatieverstrekking op verzoek van derden.

Geluid
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Advisering

voorkomen en terugdringen geluidshinder door
industrie, weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en ontwikkelinitiatieven,
uitvoeren van akoestische berekeningen.

Saneringsprojecten

reduceren geluidsbelasting door spoor- en
wegverkeerslawaai

Hagelingerweg, Van den Vondellaan en Zeeweg

Actieplan Geluid

beschrijving geluidsituatie en -knelpunten en
maatregelen ter verbeteren geluidsituatie

Opstellen en vaststellen Actieplan Geluid 2018-2022.

behoud en bescherming van soorten

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid (o.a.
seizoengebondenheid) gemeentelijke werken en
ontwikkelinitiatieven (inclusief vergunningaanvragen).

Ecologie
Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
Externe veiligheid
Externe veiligheid

bevordering omgevingsveiligheid door het toezien
op de externe veiligheidssituatie van BEVIbedrijven in hun omgeving en beoordeling van
een aanvaardbare omgevingsveiligheidssituatie in
relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op bestemmingsplannen,
beheersverordeningen en overige ruimtelijke plannen.

bevordering omgevingsveiligheid door het
reguleren van het vervoer van gevaarlijke stoffen
door een gemeente

Verlenen ontheffingen routering.

bevordering omgevingsveiligheid door het
reguleren van het vervoer van gevaarlijke stoffen
door een gemeente

Behandeling overbrengingvergunning WECG (Haliburton,
Schlumberger, SCS).

behoud en bevordering verbetering luchtkwaliteit

Reguliere advisering (mede) op basis van Visie Luchtkwaliteit.

Donkertebeleid

verhogen landschapskwaliteit door bewaking van
de specifieke kwaliteit donkerte

Begeleiden extern onderzoek en beschrijving scenario’s
waarin donkerte als kwaliteit wordt meegenomen.

Energy Efficiency Directive
gemeente

inzicht in gemeentelijk energiegebruik en
besparingsmogelijkheden voor gemeentelijke
gebouwen en mobiliteit

Uitvoeren energie-audit conform EED in combinatie met
Aanpak Erkende Maatregelen voor de gebouwen met een
midden- of kleinverbruik (2.15 Wm).

GreenBiz/Interreg 2-Zeeën

energiepositieve haven IJmond

Op basis van resultaten Kagerweg energiepositief wordt
eenzelfde project in het havengebied van Velsen onder
Interreg 2-Zeeën opgezet. Uitvoering gebiedsanalyse,
energie-onderzoeken en (gezamenlijke) uitvoering
maatregelen op basis daarvan.

Duurzaam bouwloket

energiebesparing particuliere woningen

Contractvoortzetting na 1 augustus 2018 tot stand brengen.
Financiering via gemeente.

bevorderen naleving regelgeving schepen m.b.t.
reparaties, bunkeren, laden en lossen en afgifte
scheepsafvalstoffen

Behandeling ontheffingen en meldingen en toezicht en
handhaving daarop/-van.

bevordering nautische veiligheid
Noordzeekanaalgebied

Advisering ligplaatstoewijzing.

Behartigen belangen kustgemeenten t.a.v. milieuen milieuveiligheid van de kust en zee

Belangenbehartiging kustgemeenten bij ministeries en EU in
Brussel.

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit
Beleid, programma's en projecten

Havenverordening
Regionale Havenverordening NZKG

KIMO
KIMO

Adviseren van lidgemeenten met voorbeeldinitiatieven.
Organiseren bijeenkomsten en congres.
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3. Regio Zuid-Kennemerland

Duurzaamheid bovenaan
Zonder uitzondering hebben alle gemeenten in Zuid-Kennemerland torenhoge ambities op het
gebied van duurzaamheid. Haarlem wil in 2030 reeds klimaatneutraal zijn, Bloemendaal en
Heemstede hebben uitgebreide duurzaamheidsprogramma's opgesteld en ook Zandvoort gaat in
2018 vaart maken bij de verduurzaming van de gemeente. ODIJ zorgt met inzet van onder meer
de datalogger en controle op toepassing van energiebesparende maatregelen bij bedrijven voor
een direct resultaat bij de realisatie van de duurzaamheidsambities. De meerwaarde van ODIJ in
regionaal verband is dat best practices uit projecten in de ene gemeente of regio, gemakkelijk
gekopieerd kunnen worden in andere regio's. Een goed voorbeeld daarvan is de inzet van de
datalogger om op een laagdrempelige manier bewustwording te creëren over de voordelen van
energiebesparing bij bedrijven. Ook de ervaringen met GreenBiz IJmond, waarbij een groep
enthousiaste ondernemers in samenwerking met ODIJ het eigen bedrijventerrein probeert te
verduurzamen, worden uitgedragen en gebruikt in andere gebieden.

Omgevingswet
Gemeenten Bloemendaal en Heemstede
pakken samen de implementatie van de
Omgevingswet op. ODIJ is gevraagd deel te
nemen aan het programmateam dat
zorgdraagt voor een tijdige implementatie van
de Omgevingswet. Het uitstel van de
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet
tot 1 januari 2021 heeft vooralsnog geen
invloed op de inzet van beide gemeente om
vast te gaan werken in de geest van die wet.
ODIJ levert haar bijdrage onder meer door de
organisatie van de Omgevingswet-2-daagse in
huis bij beide gemeenten en het draaien van
verschillende pilots bij ruimtelijke projecten.
Uniek aan de aanpak van beide gemeenten is
de aandacht die bestaat voor de integrale
samenwerking tussen verschillende partners in
het domein van de fysieke leefomgeving.

Klik op de gewenste gemeente
voor meer informatie
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UITVOERING REGIO ZUID-KENNEMERLAND
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Aanpak o.b.v. top 10 overtredingen

verbeteren van het naleefgedrag met focus op
de top 10 overtredingen 2017

Aanpak via reguliere controles en
clusterdocumenten.

Ondermijningsbeeld

opsporing en bestrijding
ondermijningsactiviteiten

Afstemming, informatie-uitwisseling en
uitvoering gezamenlijke projecten i.s.m.
politie, RIEC en Kennemerlandgemeenten.

Beleid, programma's en projecten (geldt niet voor Haarlem)
Warmtetransitie in proces

uitlijning regionaal warmtetransitiebeleid

Ondersteuning bij opstellen routekaarten,
warmteplannen en warmtetransitievisies.

Innovatieve aanpak regio IJmond en
Zuid-Kennemerland

opschaling verduurzaming particuliere woningen
van 300 per jaar (2018) naar 3.000 per jaar

Start aantal projecten i.s.m. externe
partijen/consortia onder de noemer
Huizenaanpak.

Energiebesparingsaanpak/stimulering

prestatieafspraken met WoCo's en
gemeentelijke woonvisies in lijn brengen met
ontwikkelingen Energietransitie en Regionale
Aanpak Wonen

Adviseren gemeenten bij en aandeel leveren
aan het incorporeren van de Energietransitie in
prestatieafspraken en woonvisies.

Lerende Netwerken

fundament bieden aan o.a. prestatieafspraken
en woonvisies en duurzaamheidsmaatregelen

Aantal bijeenkomsten kennisdeling gemeenten,
ODIJ en WoCo's over alle aspecten van wonen.

Portefeuillehoudersoverleg Wonen

bestuurlijke afstemming beleid en uitvoering
Volkshuisvesting en Wonen

Haarlem voert secretariaat PFO Wonen.

Portefeuillehoudersoverleg Milieu

bestuurlijke afstemming beleid en uitvoering
Milieu

ODIJ voert secretariaat PFO Milieu

Burgerinitiatieven

realisatie burgerinitiatieven verduurzaming

O.m. assisteren bij beschikbaar stellen van
gemeentelijk/maatschappelijk dak voor
collectieve zonnepanelen, inkoop van isolatie
en het aanbrengen daarvan, en dergelijke.
Voorbeeld: Duurzaam Overveen. Wegname
drempels oprichting (nieuwe)
energiecoöperaties bijv. door aansluiting bij
infrastructuur Haarlem e.o.

Publieksacties

inwoners informeren over en stimuleren van
duurzaamheidsmaatregelen in brede zin

Klimaatstraatfeest, NME-activiteiten, Dag van
de duurzaamheid, Warmte-truien-dag, Nacht
van de nacht (uitgewerkt naar gemeente).

Zonne-energie

toename lokale duurzame energie opwekking

Organisatie collectieve inkoop, collectief
project, postcoderoosproject i.s.m. o.m.
Energiek Velsen, Stichting Eneregio,
Huizenaanpak, Collectieve inkoop (Ichoosr,
VEH).
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3.1

Gemeente Bloemendaal

Bloemendaal aardgasvrij
In 2018 stelt gemeente Bloemendaal vast wanneer zij een gemeente wil zijn die niet meer is
aangesloten op het aardgasnet. Eind 2018 heeft de gemeente Bloemendaal daarom een routekaart
vastgesteld, waarin is uitgewerkt hoe zij deze doelstelling wil bereiken. Bij de aanpak van deze
routekaart wordt ambtelijk nauw samen gewerkt met gemeente Heemstede en wordt gebruik
gemaakt van de ervaringen die gemeente Haarlem inmiddels heeft opgedaan met het opstellen van
een routekaart in 2017.

Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet wordt in gemeente Bloemendaal voortvarend opgepakt in
samenwerking met gemeente Heemstede. Onderdeel van het implementatietraject is het oefenen
met werken in de geest van de Omgevingswet. Daartoe is een aantal pilotprojecten aangewezen.
In 2018 wordt hieraan in samenwerking uitvoering gegeven.

Top overtredingen 2017 Bloemendaal

Klachten 2017 Bloemendaal
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BLOEMENDAAL – MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

Afronding procedure revisievergunning en
gedoogbeschikking Waternet voor de drinkwaterfabriek
Leyduin in Vogelenzang.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017 vergroten

Extra aandacht voor top 10 overtredingen bij inspecties in
2018.

Energiebesparingsaanpak

terugdringen energieverbruik bij bedrijven en
instellingen

Controle op erkende maatregellijsten.

Inzet datalogger/infrarood foto's.
Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Op verzoek adviseren en ondersteunen bij evenementen.

Klachten

terugdringen aantal klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid

Inzet op basis van ingekomen klachten, nadruk op
klachten vanwege geluidsoverlast.

Strandpaviljoens

naleving geluidsvoorschriften bevorderen

Controle op maatwerkvoorschriften.

implementatie Omgevingswet

Uitvoering pilots Omgevingswet (o.a. Vitaal Vogelenzang).

Advisering
Programmateam Omgevingswet
Bloemendaal/Heemstede

Deelname programmateam.
Ruimtelijke ontwikkeling
Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit milieuthema's
integraal in kaart brengen t.b.v. een integrale
afweging

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Bouw 21 appartementen Leidsevaart Vogelenzang;
Verplaatsing brandweer Bennebroek/ bouw woningen op
huidige brandweerlocatie; Vitaal Vogelenzang;
Brouwerskolkweg 2 (realisatie ca 10 woningen);
Kweekduin (bouw ca 15 woningen); Uitgebreide
omgevingsvergunning Ter Hoffsteedeweg 1;
Dennenheuvel; Landje van Van Riessen; wellicht Bos Tuin
Dier als daar nog iets gebeurd; Bispinckpark;
wijzigingsplan Bloemendaal aan Zee; het herstelplan om
de paviljoens een oppervlakte en een langere
exploitatietermijn te geven; de plannen van Republiek en
Henri.

Bodem
Advisering gemeentelijke
projecten/ begeleiding
bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht
van gemeente

benodigde maatregelen t.a.v. bodemverontreiniging bij
gemeentelijke projecten beschrijven en/of begeleiden

Reinwaterpark te Overveen
Park Vogelenzang te Bennebroek

Verstrekken van bodeminformatie
aan inwoners, bedrijven en
overheden

informatieverstrekking op verzoek van derden

Inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen.

Advisering

Voorkomen en terugdringen geluidshinder door
industrie, weg- en spoorverkeer.

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en
ontwikkelinitiatieven, uitvoeren van akoestische
berekeningen.

Actieplan Geluid

beschrijving geluidsituatie en -knelpunten en
maatregelen ter verbeteren geluidsituatie

Opstellen en doen vaststellen Actieplan Geluid 2018-2022.

Behoud en bevordering natuur en biodiversiteit.

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid gemeentelijke
werken.

Geluid

Ecologie
Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
Externe Veiligheid
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Externe Veiligheid

bevorderen omgevingsveiligheid door het toezien op
de externe veiligheidssituatie van BEVI-bedrijven in
hun omgeving en beoordeling van een aanvaardbare
omgevingsveiligheidssituatie in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en overige
ruimtelijke plannen en bij aanvragen
omgevingsvergunning milieu.

behoud en bevordering verbetering luchtkwaliteit

Reguliere advisering.

Lucht
Lucht

Beleid, programma's en projecten
Woonvisie

opname energietransitie/circulair/klimaataspecten in
woonvisie

Duurzaamheidsaspecten geborgd in de woonvisie.

Energy Efficiency Directive
gemeente

inzicht in gemeentelijk energiegebruik en
besparingsmogelijkheden voor gemeentelijke
gebouwen en mobiliteit

Uitvoeren energie-audit conform EED in combinatie met
Aanpak Erkende Maatregelen voor de gebouwen met een
midden- of kleinverbruik (2.15 Wm).

Gemeentelijk vastgoed

verduurzaming/energieneutraal gemeentelijk vastgoed

Adviseren bij DMJOP gemeentelijke vastgoed.

Publieksacties - wijken

inwoners informeren over en stimuleren van
duurzaamheidsmaatregelen in brede zin

Wijkbijeenkomsten i.s.m. Duurzaam Bouwloket en
Klimaatstraatfeest

Voorbeeldprojecten

bekendheid geven aan duurzame projecten
(particulieren/bedrijven/ organisaties) voor navolging

Projecten voordragen aan het college of wethouder voor
een kleine (symbolische) bijdrage.

MVI

regionale aanpak circulair beton en asfalt voor de
gemeentelijke organsatie

Voorstel vaststelling convenant circulair beton en oprichten
regioketen voor de gemeentelijke organisatie.

ECO XXI

vastgestelde aanbevelingen / actiepunten in beeld

Uitvoering ODIJ i.s.m. gemeente aan de
aanbevelingen/actiepunten ECO XXI.

Lokale DE-subsidie non-profit

zonnepanelen en LED e.a. voor non-profit organisaties

Communicatie, behandeling aanvragen.

Maatschappelijk vastgoed

verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Informeren en organisatie bijeenkomsten, eventueel
datalogger, infraroodfoto's, connectie Green deal Scholen.

NME-vergoeding basisscholen

vergroten kennis en bewustzijn natuur en
leefomgeving bij verschillende doelgroepen

Communicatie, aanvragen vergoeding behandelen.

Publieksacties - zonnepanelen

vergroten aandeel zonnepanelen op particuliere
woningen

Ondersteuning bijeenkomst(en) en communicatiemateriaal
i.s.m. gemeente Bloemendaal/Huizenaanpak .

Horeca en strandpaviljoens
verduurzaming

Green Key certificering

Assisteren bij invullen lijsten

Duurzaam bouwloket

energiebesparing particuliere woningen

Contractvoortzetting na 1 augustus 2018 tot stand
brengen. Financiering via gemeente.

BLOEMENDAAL - Drank- en Horecawet
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Basiscontroles

Inrichtingseisen horecagelegenheden conform
regelgeving inclusief brandveiligheid.

Controles worden uitgevoerd op basis van aangedragen
horecagelegenheden door de gemeente.

Leeftijdsgrenzeninspecties

Naleving verbod op schenken van alcohol aan
minderjarigen bevorderen.

Controles worden uitgevoerd op basis van aangedragen
horecagelegenheden door de gemeente.
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3.2

Haarlem

Haarlem klimaatneutraal
Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van energiebesparing en het werken richting een
klimaatneutraal Haarlem in 2030. Energiebesparing bij bedrijven vormt een belangrijk middel om
dit doel te bereiken. Omgevingsdienst IJmond zorgt er met inzet van de datalogger, toezicht en
handhaving op toepassing van erkende maatregelen bij bedrijven en voorlichtingsactiviteiten in
samenwerking met onder meer Parkmanagement Waarderpolder, voor dat bedrijven actief aan de
slag gaan met energiebesparing. De resultaten van de inzet hierop worden voor Haarlem in beeld
wordt gebracht (in ieder geval op inzet en indien mogelijk op outcome).

Actualisatie bedrijvenbestand
Periodiek worden verschillende bedrijventerreinen gericht onder de loep genomen om te
beschouwen of het bedrijvenbestand nog aansluit bij de daadwerkelijk situatie. Ervaringen uit de
regio laten zien dat het meldgedrag van bedrijven een aandachtspunt is. Op dat moment ontbreekt
voor ons en daarmee voor de gemeente als bevoegd gezag, een volledig beeld van de activiteiten
die plaatsvinden in een gebied, hetgeen risico's met zich kan brengen. In 2018 wordt in Haarlem
een actualisatie van het bedrijvenbestand in de Pijlslaan e.o. uitgevoerd.

Milieu-advisering op verzoek
Op verzoek van gemeente Haarlem adviseert ODIJ in voorkomende gevallen vanuit de
vakinhoudelijke disciplines op onder meer bouw- en ontwikkelinitiatieven, ruimtelijke plannen en
beheersverordeningen. De beleidstaken voor milieu voor Haarlem liggen bij de gemeente zelf. Deze
liggen bij de afdeling Omgevingsbeleid en afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen.
ODIJ fungeert hierbij als achtervang.

Ambtelijke fusie Zandvoort en Haarlem
Per 1 januari 2018 zijn de ambtelijke organisaties van gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort
gefuseerd. Omdat ODIJ taken voor beide gemeenten uitvoert zullen mogelijk enkele processen
dienen te worden gewijzigd en gekeken moeten worden naar de wijze waarop afstemming over de
uitvoering plaatsvindt.

Top overtredingen 2017 Haarlem
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Klachten 2017 Haarlem
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HAARLEM – MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

Vergunningprocedure Edilon loopt nog, vanwege andere
inzichten van Infomil. Uit recent toezicht blijkt dat de
vergunning van de IJsbaan in Haarlem voor de
ammoniakkoelinstallatie in 2018 moet worden
geactualiseerd. De IJsbaan heeft aangegeven de
koelinstallatie in 2018 te willen wijzigen.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017 vergroten

Extra aandacht voor top 10 overtredingen bij inspecties in
2018. Rapportage specifiek op ontwikkeling naleefgedrag.

energiebesparing bij bedrijven

Datalogger-estafette, waarbij het stookgedrag van
bedrijven onder de loep wordt genomen en tevens
gecontroleerd wordt of de erkende maatregelen zijn
toegepast.
Controle op toepassing erkende maatregelen bij iedere
bedrijfscontrole.
Stimulering energiebesparing via nieuwsbrief
Parkmanagement Waarderpolder en
voorlichtingsbijeenkomsten.
Check EED-audits en controle op uitvoering Plannen van
Aanpak op basis daarvan.

inzicht in en actualisatie van gevestigde bedrijvigheid

Actualisatie bedrijvenbestand Pijlslaan e.o.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Advisering en toezicht evenementen op aanvraag
gemeente (o.a. Bevrijdingspop, Haarlem Jazz and More).

Klachten

terugdringen aantal klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid

Inzet op basis van meldingen/klachten. De nadruk ligt
hierin op geluid/geur als grootste bron van klachten.

Drank- en Horeca-overleg

gedeeld beeld handhavingspartners horecagerelateerde
zaken

Reguliere overleggen, gezamenlijke uitvoering toezicht en
handhaving.

Informatieavond raad(scommissie)

informeren raad(scommissie) Haarlem over uitvoering
ODIJ

Presentatie door ODIJ over uitvoering taken. Inhoud en
opzet nader te bepalen in afstemming met
portefeuillehouder.

knelpunten en mogelijkheden vanuit milieuthema's
integraal of thematisch in kaart brengen t.b.v. een
integrale afweging

Advies op verzoek gemeente.

Advisering
Ruimtelijke plannen en initiatieven

HAARLEM - BRANDVEILIGHEID
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Signaaltoezicht brandveiligheid

naleving brandveiligheidseisen door inrichtingen

Toezicht middels zelfregulering (checklisten) tot aan
handhaving in samenwerking met Haarlem en VRK.
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3.3

Heemstede

Traject Glipperweg
Verwacht wordt dat in 2018 het traject aan de Glipperweg in Heemstede ten aanzien van de
baggerspecie die daar is gestort opnieuw veel tijd en aandacht vergt. Op basis van de
constateringen in 2017 wordt in overleg met gemeente Heemstede en de betrokken partijen
gewerkt naar een situatie waarin wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving voor zover
daartoe vanuit bestuursrechtelijk kader een rol ligt voor de gemeente.

Heemstede aardgasvrij
In 2018 stelt gemeente Heemstede vast wanneer zij een gemeente wil zijn die niet meer is
aangesloten op het aardgasnet. Eind 2018 heeft gemeente Heemstede daarom een routekaart,
waarin is uitgewerkt hoe zij deze doelstelling wil bereiken, vastgesteld. Bij de aanpak van deze
routekaart wordt ambtelijk nauw samen gewerkt met gemeente Bloemendaal en wordt gebruik
gemaakt van de ervaringen die gemeente Haarlem inmiddels heeft opgedaan met het opstellen van
een routekaart in 2017.

Heling in Heemstede
Handelaren in tweedehands goederen zijn verplicht een inkoopregister bij te houden ter
voorkoming van heling door de afzetmarkt voor gestolen goederen te verstoren en de pakkans van
dieven te vergroten. Het college van Heemstede heeft voor gemeente Heemstede bepaald dat
hiervoor gebruik moet worden gemaakt van het Digitaal Opkopers Register (DOR). In 2017 is
ingezet op actief informeren van ondernemers die handelen in tweedehands goederen om gebruik
te maken van het DOR. In 2018 zullen ondernemers die geen gebruik maken van het DOR worden
aangeschreven op het gebruik van het DOR voor zover zij dat nog niet doen.

Top overtredingen 2017 Heemstede
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Klachten 2017 Heemstede
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HEEMSTEDE - MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

Vraaggestuurd en waar nodig ambtshalve
revisie/aanpassing.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017 vergroten

Het Oude Slot vraagt een aanzienlijke inzet van ODIJ en
andere handhavingspartners, er vindt verscherpte controle
van deze horecagelegenheid plaats.

inzicht in en actualisatie van gevestigde bedrijvigheid

In navolging van de actie i.s.m. brandweer en gemeente
rondom de Leidsevaartweg in 2017 wordt een
gelijksoortige actie in 2018 uitgevoerd.

Project Woon- en adresfraude

terugdringen en voorkomen woon- en adresfraude

ODIJ ondersteunt de gemeente bij signalen die zij opvangt
en die mogelijk wijzen op woon- en adresfraude.

Energiebesparingsaanpak

terugdringen energieverbruik bij bedrijven, instellingen

Controle op erkende maatregellijsten.
Inzet datalogger/infrarood foto's.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Advisering en controle van evenementen op verzoek
gemeente.

Klachten

terugdringen aantal klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid

Inzet op basis van meldingen/klachten.

Implementatie Omgevingswet

Organisatie in-house cursus Omgevingswet

Advisering
Programmateam Omgevingswet
Bloemendaal/Heemstede

Deelname programmateam
Uitvoering pilots Omgevingswet (o.a. Vitaal Vogelenzang)
Ruimtelijke ontwikkeling
Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit milieuthema's
integraal in kaart brengen t.b.v. een integrale
afweging

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Civiele projecten

advies milieuaspecten

Voorzien worden in 2018:
• Fietsverbinding Cruquiusweg
• Vervangen damwand jachthaven Van Merlen
• Heemsteedse Dreef (tussen Wipperplein en Johan
Wagenaarlaan)
• Vervangen VRI's kruisingen Heemsteedse Dreef
• Havendreef, uitvoering fase 2, inrichting openbare ruimte
• Project Haven

Spoedlocaties

opheffen (gezondheids) risico's en beheersing van
verontreinigde locaties, conform Bodemconvenant

Binnenweg 174: evaluatie sanering.
Blekersvaartweg 41-47: sanering in uitvoering i.o.v.
Provincie Noord-Holland.

Bodemsanering

advisering bodemonderzoek en bodemsanering

Havendreef, uitvoering fase 2.

Advisering gemeentelijke
projecten/ begeleiding
bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht
van gemeente

benodigde maatregelen t.a.v. bodemverontreinging bij
gemeentelijke projecten beschrijven en/of begeleiden

Advies t.a.v. en begeleiding en uitvoer van benodigd
onderzoek/sanering/maatregelen bij gemeentelijke
werkzaamheden (reconstructie/ontwikkeling) en
voorbereiden wettelijke procedures.

Verstrekken bodeminformatie aan
inwoners, bedrijven en overheden

informatieverstrekking op verzoek van derden

Inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen.

Advisering

voorkomen en terugdringen geluidshinder door
industrie, weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en
ontwikkelinitiatieven, uitvoeren van akoestische
berekeningen.

Saneringsprojecten

reduceren geluidsbelasting door spoor- en
wegverkeerslawaai

Zandvoortselaan.

Uitvoering Actieplan Geluid

beschrijving geluidsituatie en -knelpunten en
maatregelen ter verbetering geluidsituatie

Opstellen en doen vaststellen Actieplan Geluid 2018-2022.

Bodem

Geluid

Ecologie

37

Ecologie

behoud en bevordering natuur en biodiversiteit

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid gemeentelijke
werken.

bevorderen omgevingsveiligheid door het toezien op
de externe veiligheidssituatie van BEVI-bedrijven in
hun omgeving en beoordeling van een aanvaardbare
omgevingsveiligheidssituatie in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en overige
ruimtelijke plannen.

behoud en bevordering verbetering luchtkwaliteit

Reguliere advisering.

Externe veiligheid
Externe veiligheid

Lucht
Lucht

Beleid, programma's en projecten
Wijziging Nota bodembeheer

faciliteren doelmatig (her)gebruik grond en bagger en
voorkomen verslechtering van de bodemkwaliteit

Opstellen discussiestuk grondverzet in Heemstede voor het
college en eventueel aanpassing van de Nota
Bodembeheer op basis hiervan.

Energy Efficiency Directive
gemeente

inzicht in gemeentelijk energiegebruik en
besparingsmogelijkheden voor gemeentelijke
gebouwen en mobiliteit

Uitvoeren energie-audit conform EED in combinatie met
Aanpak Erkende Maatregelen voor de gebouwen met een
midden- of kleinverbruik (2.15 Wm).

Publieksacties

vergroten aandeel zonnepanelen op particuliere
woningen

Ondersteuning bijeenkomst(en) en communicatiemateriaal
i.s.m. gemeente Heemstede/Heemsteeds
Duurzamer/Huizenaanpak.
Aanleveren communicatiemateriaal. Samenwerking met
Heemsteeds Duurzamer.

Sportverenigingen verduurzaming

verduurzaming sportverenigingen

Sportambtenaar ondersteunen / assisteren bij het
verduurzamen van sportverenigingen. Informeren en
stimuleren van verenigingen.

Scholen verduurzaming

verduurzaming scholen

Kennisbijeenkomst (connectie met Green Deal scholen).

Duurzaam bouwen

nieuwbouwprojecten toekomstbestendig

Advies duurzaam bouwen (connectie met Aardgasvrije
nieuwbouw vóór 2021), o.m. Slottuin (Elan Wonen) en
Hoorne Vastgoed: Nul op de Meter.

GreenBiz aanpak

energieneutrale en circulaire bedrijvigheid

Begeleiding energiescans, realisatie maatregelen bij
bedrijven. Bedrijven kennen energiebesparingspotentieel
en zijn gestart met nemen maatregelen.

Greendeal Zorg

energieneutrale en duurzame zorginstellingen

1 instelling toetreden tot de Green Deal (anders VTH).

Horeca verduurzaming

Green Key certificering horeca

Belangstelling ondernemers peilen.

NME-vergoeding basisscholen

vergroten kennis en bewustzijn natuur en
leefomgeving bij verschillende doelgroepen

Communicatie, aanvragen vergoeding behandelen.

Gemeentelijk Jaarplan
Duurzaamheid

vastleggen programma september 2018 tot september
2019

Opstellen jaarplan en afstemmen met de gemeentelijke
organisatie.

MVI

circulaire gemeentelijke inkoop

MVI binnen de gemeente afstemmen, beleid MVI opstellen
en laten vaststellen.

regionale aanpak circulair beton en asfalt voor de
gemeentelijke organisatie

Voorstel vaststelling convenant circulair beton en oprichten
regioketen voor de gemeentelijke organisatie.

energiebesparing particuliere woningen

Contractvoortzetting na 1 augustus 2018 tot stand
brengen. Financiering via gemeente.

Duurzaam bouwloket

Drank- en Horecawet
Regulering, toezicht en handhaving
Basiscontroles

inrichtingseisen horecagelegenheden conform
regelgeving inclusief brandveiligheid

Controles worden uitgevoerd op basis van aangedragen
horecagelegenheden door de gemeente.

Leeftijdsgrenzeninspecties

naleving verbod op schenken van alcohol aan
minderjarigen

Controles worden uitgevoerd op basis van aangedragen
horecagelegenheden door de gemeente.

DOR
ONDERWERP
Digitaal Opkoopregister

DOEL
voorkomen van heling van goederen

PRESTATIE
handhaving op gebruik van Digitaal Opkoopregister door
ondernemer
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3.4

Gemeente Zandvoort

Ontwikkelingen ruimtelijke en bouwplannen
Per 1-1-2018 vervalt het stelsel van tijdelijke gebruiksvergunningen, waarvoor een meldingstelsel
met landelijke regels in de plaats komt. Doel is het brandveilig gebruiken van tijdelijke
bouwwerken. Samen met de VRK is gewerkt aan de voorbereiding op deze verandering. De
verwachting is dat dit tot een verminderde inzet van vergunningverlening, maar een verhoogde
inzet van toezicht en handhaving leidt.
Eind 2017 en in 2018 zullen wij aanvragen om omgevingsvergunning ontvangen voor gebouwen op
het bedrijventerrein. Bestemmingsplan Nieuw-Noord is inmiddels vastgesteld en biedt nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden.
Het toetsingskader voor toeristische verhuur wordt geactualiseerd door RO van de gemeente. Wij
passen dit frequent toe bij vergunningverlening en handhaving. Doel is tot beleid te komen dat
eenduidig uitlegbaar is en leidt tot minder illegaal en onwenselijk gebruik. Vergunningverlening is
betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid.
Ten gevolge van economische ontwikkelingen, noteren wij een toename van het aantal grotere en
grote plannen. De gemeente bereidt meer grote plannen voor, wat tevens gevolgen heeft voor
vergunningverlening en de welstandscommissie. Het is te verwachten dat deze ontwikkeling zich in
2018 ten minste continueert. Als die plannen loskomen heeft dat ook zijn weerslag op de capaciteit
in het toezicht. In het verleden zijn afspraken gemaakt dat als de leges ten gevolge van grotere
bouwplannen oplopen extra inhuur plaats kan vinden. Wellicht zal in 2018 daar aanspraak op
gemaakt worden. In de VJN zal dat dan worden verwoord.

Bestemmingplan ‘Centrum’
In 2018 wordt, op basis van de door het college vastgestelde tussenrapportage, vervolg gegeven
aan de uitvoering van het project Bestemmingsplan Centrum. Doel van dit project is de situaties in
het plangebied die niet in overeenstemming zijn met de planologische bestemming, ofwel worden
gelegaliseerd, ofwel worden gehandhaafd.

Programmatisch toezicht bebouwde omgeving
Mede naar aanleiding van het traject Bestemmingsplan Centrum is door het college van gemeente
Zandvoort gevraagd of een voorstel kan worden gemaakt voor het programmatisch inrichten van
het toezicht bebouwde omgeving in Zandvoort. Het programmatisch inrichten van toezicht kent een
aantal vaste stappen waarbij zowel raad als college worden betrokken:
a. inschatting van de risico’s van niet-naleving van bepaalde regels (welk gevaar kleeft er aan de
overtreding?);
b. prioritering op basis hiervan (wat vinden we het belangrijkst om op te lossen?);
c. opstellen en uitvoeren interventiestrategie (hoe gaan we het oplossen?).
In kwartaal 1 van 2018 levert ODIJ een discussienotitie op voor de raad op basis waarvan stappen
a. en b. kunnen worden doorlopen en vervolgens richting stap c. kan worden bewogen.

Duurzaam Zandvoort
Mede naar aanleiding van het in 2017 verschenen Rekenkamerrapport over de uitvoering van
duurzaamheidstaken door gemeente Zandvoort wordt begin 2018 gewerkt aan een nieuw
duurzaamheidsprogramma voor gemeente Zandvoort waarin onder meer worden meegenomen de
ontwikkelingen richting klimaatneutraliteit, circulariteit en klimaatadaptatie. Met de energietransitie
in zich zal in in geval in 2018 nog een routekaart energieneutraal worden opgesteld en ook
gekeken worden naar het opstellen van een warmteplan en warmtetransitievisie. Het in 2017
gestarte project met dataloggers, waarbij aan in totaal 50 bedrijven een voucher wordt verstrekt
voor het laten checken van hun stookgedrag, loopt begin 2018 door. Ook wordt opvolging gegeven
aan de succesvolle bijeenkomst met strandpaviljoenhouders inzake verduurzaming van de
strandhoreca die in oktober 2017 is gehouden.
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Ambtelijke fusie Zandvoort en Haarlem
Per 1 januari 2018 zijn de ambtelijke organisaties van gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort
gefuseerd. Omdat ODIJ taken voor beide gemeenten uitvoert zullen mogelijk enkele processen
dienen te worden gewijzigd en gekeken moeten worden naar de wijze waarop afstemming over de
uitvoering plaatsvindt.

Top overtredingen 2017 Zandvoort

Klachten 2017 Zandvoort
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ZANDVOORT – MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

De vele verleende vergunningen voor het Circuit Park
Zandvoort maken dat de vigerende vergunning
onoverzichtelijk is. In 2018 zal daarom, als experiment,
worden gestart met het opnemen van de
vergunningvoorschriften in een digitale checklist. Hiermee
wordt beoogd een helder document te creëren met de
geldende vergunningvoorschriften, dat gebruikt kan worden
door de toezichthouders bij inspecties.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017 vergroten

Extra aandacht voor top 10 overtredingen bij inspecties in
2018.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Advisering en controle van evenementen op verzoek
gemeente.

Klachten

terugdringen aantal klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid

Inzet op basis van meldingen/klachten. Stijging van aantal
bouwgerelateerde klachten in 2017. Aanzienlijke daling in het
aantal klachten gerelateerd aan CPZ.

Handhavingsoverleg

gedeeld beeld handhavingspartners
horecagerelateerde zaken

Reguliere overleggen, gezamenlijke uitvoering toezicht en
handhaving.

Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit milieuthema's
integraal in kaart brengen tbv een integrale afweging

Bij vorming bestemmingsplannen in Zandvoort wordt input
geleverd op milieutechnische aangelegenheden en
duurzaamheidsaspecten.

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Spoedlocaties (gemeentelijk)

opheffen (gezondheids) risico's en beheersing van
verontreinigde locaties, conform Bodemconvenant

Afronden nader onderzoek ontwikkellocatie Louis Davids
Carré, bepalen saneringsvariant en uitvoeren sanering.

Advisering gemeentelijke
projecten/ begeleiding
bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht
van gemeente

benodigde maatregelen tav bodemverontreinging bij
gemeentelijke projecten beschrijven en/of begeleiden

Advies t.a.v. en begeleiding en uitvoer van benodigd
onderzoek/sanering/maatregelen bij gemeentelijke
werkzaamheden (reconstructie/ ontwikkeling) en
voorbereiden wettelijke procedures.

Verstrekken van
bodeminformatie aan
inwoners, bedrijven en
overheden

informatieverstrekking op verzoek van derden

Inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen.

Advisering

voorkomen en terugdringen geluidshinder door
industrie, weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en ontwikkelinitiatieven,
uitvoeren van akoestische berekeningen.

Uitvoering Actieplan Geluid

beschrijving geluidsituatie en -knelpunten en
maatregelen ter verbeteren geluidsituatie

Opstellen en doen vaststellen Actieplan Geluid 2018-2022.

Zonebeheer Circuitpark

actuele weergave geluidsituatie t.b.v. advisering bij
vergunningaanvragen en akoestische berekeningen
t.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen

Afronding verkenning overdracht en evt. feitelijke overdracht
zonebeheer Circuitpark van gemeente aan ODIJ.

behoud en bevordering natuur en biodiversiteit

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid gemeentelijke werken.

Advisering
Ruimtelijke ontwikkeling

Bodem

Geluid

Ecologie
Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
Externe veiligheid
Externe veiligheid

bevorderen omgevingsveiligheid door het toezien op
de externe veiligheidssituatie van BEVI-bedrijven in
hun omgeving en beoordeling van een aanvaardbare
omgevingsveiligheidssituatie in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op bestemmingsplannen,
beheersverordeningen en overige ruimtelijke plannen.

behoud en bevordering verbetering luchtkwaliteit

Reguliere advisering.

Lucht
Lucht

Beleid, programma's en projecten
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Duurzaamheidsprogramma
Zandvoort

klimaatneutraal, klimaatadatief, circulair Zandvoort

Opstellen en vast laten stellen nieuw
duurzaamheidsprogramma Zandvoort.

Datalogger

energiebesparing bedrijven en instellingen

Afgifte 25 vouchers voor de plaatsing van de dataloggers en
advies op basis van de gegevens die daaruit volgen.

Verduurzaming
strandpaviljoens

duurzame strandpaviljoens

Informatieverstrekking en organisatie vervolgbijeenkomst
strandpaviljoenhouders.

Duurzaam bouwloket

energiebesparing particuliere woningen

Contractvoortzetting na 1 augustus 2018 tot stand brengen.
Financiering via gemeente.

ZANDVOORT - WABO/BWT
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering
Omgevingsvergunningen

regulering fysieke leefomgeving

Behandeling vergunningaanvragen bouw, bestemmingsplan,
kap, uitweg, monument, grondwaterbeschermingsgebied,
natuur, splitsing.

Regulering brandveilig gebruik

brandveilig gebruik gebouwen

Vergunningen en meldingen brandveilig gebruik,
gebruiksvergunningen, PvE brandmeldinstallaties.

Overige besluiten

regulering fysieke leefomgeving

Huisnummerbesluiten, aanwijzing gemeentelijke
monumenten, intrekking omgevingsvergunningen.

Wabo

naleving Wabo-regelgeving en voorschriften
vergunningen

Vaststellen toetsingskaders, uitvoeren controlebezoeken en
eventueel handhaving.

Opbouw strandpaviljoens

opbouw paviljoens conform vergunning

Vaststellen toetsingskaders, uitvoeren controlebezoeken en
eventueel handhaving.

Brandveilig gebruik

naleving regelgeving en vergunningen brandveilig
gebruik

Vaststellen toetsingskaders, uitvoeren controlebezoeken en
eventueel handhaving.

Juridische dienstverlening

juridische ondersteuning

Behandeling bezwaar, beroep, Wob-verzoeken, ondersteuning
APV.

(Telefonisch) spreekuur

informatieverstrekking inwoners en bedrijven

2 dagdelen fysiek spreekuur en telefonisch spreekuur ma-do
9.00-11.00 uur.

Secretariaat
welstandcommissie

-

1 dagdeel per drie weken.

Diverse overleggen

afstemming en communicatie

Strandoverleg, RO-overleg, ambtelijk en stafoverleg.

Beleidsvorming

-

Input leveren voor integraal beleid en programma's.

BAG-registratie

up-to-date BAG-registratie

Afronding actualisatie BAG-registratie conform opdracht bij
inbreng dienstverlening.

Brandveiligheid
strandpaviljoens

brandveilige strandpaviljoens

In samenwerking met de VRK wordt voorafgaand opbouw van
strandpaviljoens intensiever naar de meldingen brandveilig
gebruik gekeken en bij de opbouw gecontroleerd op de strikte
naleving daarvan.

Breedplaatvloeren

voorkomen incidenten vanwege onveilige constructies

Afhankelijk van uitkomsten risico-analyses volgt mogelijk een
handhavingstraject.

Bestemmingsplan centrum

in overeenstemming brengen feitelijke situatie met
planologische situatie centrumgebied Zandvoort

Eerste fase afgerond. Afwachten bestuurlijke instemming
opleverrapportage eerste fase. Vervolg project mede
afhankelijk van vaststelling ontwerpbestemmingsplan
Centrum.

Programmatische aanpak
toezicht bebouwde omgeving

programmatisch in overeenstemming brengen
feitelijke situatie met planologische situatie gemeente
Zandvoort

Oplevering discussienotitie programmatische aanpak
bebouwde omgeving en op basis daarvan bepaling
vervolgaanpak.

Toezicht en handhaving

Overig

Projecten
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4. Regio Zaanstreek-Waterland

Asbestdaken
Landelijk gaat per 2024 hoogstwaarschijnlijk het verbod op asbestdaken in. Omgevingsdienst
IJmond heeft in 2017 het totale werkgebied geïnventariseerd en gaat in 2018 het gesprek aan met
gemeenten over de vervolgaanpak. Met name in de regio Zaanstreek-Waterland is een relatief
groot aantal asbestdaken aanwezig, vergeleken met de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland. Dit
is te verklaren door het grote aandeel agrarische bedrijvigheid. Er staat nog een groot aantal
schuren en stallen, met vaak een aanzienlijk dakoppervlak, bedekt met asbestdaken. Om onder
meer illegale saneringen te voorkomen is de inzet er in 2018 op gericht te bepalen hoe
normconform richting totale verwijdering gewerkt kan worden.

Ketentoezicht afval
Het ketentoezicht op afvalstromen heeft in de regio Zaanstreek-Waterland prioriteit binnen de
uitvoering. Analyses van afvalstromen laten zien dat zowel inzameling als ontdoening van afval
regelmatig niet conform de daarvoor geldende regelgeving geschiedt.

Klik op de gewenste gemeente
voor meer informatie
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UITVOERING REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Top 10 overtredingen

verbeteren van het naleefgedrag met focus op de
top 10 overtredingen 2017

Aanpak via reguliere controles en clusterdocumenten.

Opstellen nieuwe
bodemkwaliteitskaart en
bodembeheerplan Regio
Waterland

inzichtelijk maken bodemkwaliteit en mogelijkheden
grondverzet regio Waterland

Het opleveren van een bodemkwaliteitskaart en
bodembeheerplan en ter vaststelling door de gemeenteraad
laten brengen (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer,
Oostzaan, Waterland, Wormerland).

Ecologie

waarborgen zorgvuldige omgang met flora en fauna
bij onderhoudswerkzaamheden door gemeenten

Verkenning en afstemming over het opstellen van een
ecologisch gedragsprotocol

Advisering

Beleid, programma's en projecten (m.u.v. Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland)
Regionale energietransitie

Inzicht en beleidsvorming naar input voor
warmtevisie.

ODIJ heeft coördinerende rol in regionaal ambtelijk overleg. In
samenwerking met Servicepunt Duurzame Energie. Uitvoering
projectplan.

Circulaire economie

duurzaam/circulair inkopen

MVI binnen de gemeente afstemmen, beleid MVI opstellen, MVI
beleid laten vaststellen.

Portefeuillehoudersoverleg
Duurzaamheid MRA Noord
Zaanstreek/Waterland

bestuurlijke afstemming beleid en uitvoering
Duurzaamheid

Zaanstad en ODIJ voeren secretariaat en coordinerenderol.

Duurzaam bouwloket

energiebesparing particuliere woningen

Duurzaam bouwloket werkt voor de gemeenten en ODIJ
projecten. Contract loopt voor komende 4 jaar, Afstemming
communicatie

Lerende Netwerken

fundament bieden aan o.a. prestatieafspraken en
woonvisies en duurzaamheidsmaatregelen

Aantal bijeenkomsten kennisdeling gemeenten, ODIJ en WoCo's
over alle aspecten van wonen.

Zonne-energie

toename lokale duurzame energie opwekking

Organisatie collectieve inkoop, collectief project,
postcoderoosproject i.s.m. o.m. Duurzaam Bouwloket,
Collectieve inkoop (Ichoosr, VEH) bedrijven en
burgerinitiatieven

Publieksacties

inwoners informeren over en stimuleren van
duurzaamheidsmaatregelen in brede zin

Klimaatstraatfeest, NME-activiteiten, Dag van de
duurzaamheid, Warmte-truien-dag, Nacht van de nacht
(uitgewerkt naar gemeente).

Burgerinitiatieven

realisatie burgerinitiatieven verduurzaming

Faciliteren en samenwerken.

Circulaire economie

sluiten van grondstoffenketens

Informeren en organiseren inspiratiesessie.
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4.1

Gemeente Beemster

Actualisatie bedrijvenbestand
Periodiek worden verschillende bedrijventerreinen onder de loep genomen om te beschouwen of
het bedrijvenbestand nog aansluit bij de daadwerkelijk situatie. Ervaringen uit de regio laten zien
dat het meldgedrag van bedrijven vaak te wensen over laat. Om een volledig beeld van de
activiteiten die plaatsvinden op het bedrijventerrein te Middenbeemster wordt in 2018 een integrale
actualisatie van het bedrijvenbestand uitgevoerd.

Ketentoezicht afvalstromen
In 2018 wordt inzet gepleegd op activiteitgericht ketentoezicht van afvalstromen bij bedrijven.
Ketentoezicht richt zich op overtredingen en overtreders in de zogenaamde (afval)keten. Wat
gebeurt er met afval dat afgegeven wordt? Waar gaat het afval naar toe? Wat doet de ontvanger er
mee? Wordt het afval illegaal gedumpt of verwerkt? Bij Ketentoezicht doen wij onderzoek naar
risico’s, risicobedrijven en overtredingen.

Tanksaneringen
De bedrijven waarbij wij nog geen saneringsdocumenten voor het verwijderen van de oude
dieseltanks zonder mangat hebben ontvangen worden in 2018 bezocht door Omgevingdienst
IJmond. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle in gebruik zijnde dieseltanks voldoen aan de
huidige milieu regelgeving.

Top overtredingen 2017 Beemster
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Klachten 2017 Beemster
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BEEMSTER – MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

Vraaggestuurd en waar nodig ambtshalve
revisie/aanpassing.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017 vergroten

Top 10 gericht inzetten bij toezicht.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Op verzoek kunnen wij inzet leveren, dit doen wij niet
standaard voor gemeente Beemster.

Klachten

behandelen klachten vanwege industrie en bedrijvigheid

Door gericht toezicht en handhaving uitvoeren op basis
van inzicht klachten

Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit milieuthema's
integraal in kaart brengen tbv een integrale afweging

Op verzoek van gemeente advies leveren op ruimtelijke
plannen.

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Saneringsprojecten

opheffen (gezondheids) risico's en beheersing van
verontreinigde locaties, conform Bodemconvenant

Bamestraweg 17, Middenbeemster: toezicht
grondwatersanering.

Advisering gemeentelijke
projecten/ begeleiding
bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht
van gemeente

benodigde maatregelen t.a.v. bodemverontreinging bij
gemeentelijke projecten beschrijven en/of begeleiden

Advies t.a.v. en begeleiding en uitvoer van benodigd
onderzoek/sanering/maatregelen bij gemeentelijke
werkzaamheden (reconstructie/ ontwikkeling) en
voorbereiden wettelijke procedures.

Verstrekken van bodeminformatie
aan inwoners, bedrijven en
overheden

informatieverstrekking op verzoek van derden

inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen

voorkomen en terugdringen geluidshinder door
industrie, weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en
ontwikkelinitiatieven, uitvoeren van akoestische
berekeningen.

behoud en bevordering natuur en biodiversiteit

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid gemeentelijke
werken. Toetsing ecologische plannen i.s.m. RUD NHN.

Advisering
Ruimtelijke ontwikkeling

Bodem

Geluid
Advisering

Ecologie
Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
Externe veiligheid
Externe veiligheid

bevorderen omgevingsveiligheid door het toezien op de
externe veiligheidssituatie van BEVI-bedrijven in hun
omgeving en beoordeling van een aanvaardbare
omgevingsveiligheidssituatie in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en overige
ruimtelijke plannen.

behoud en bevordering verbetering luchtkwaliteit

Reguliere advisering.

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit
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4.2

Gemeente Edam-Volendam

Geur bij bedrijven
In 2018 worden geurproducerende bedrijven bezocht door Omgevingsdienst IJmond. Wij gaan
onderzoeken doen of de bedrijven voldoen aan de best beschikbare techniek voor het aspect geur.

Kermis
Zoals elk jaar gebruikelijk controleert Omgevingsdienst IJmond namens de gemeente de kermissen
van Edam en die van Volendam. Voor de kermis worden alle muziekinstallaties ingemeten, en
tijdens de kermis wordt gecontroleerd of de normen niet worden overschreden.

Top overtredingen 2017 Edam-Volendam

Klachten 2017 Edam-Volendam
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EDAM-VOLENDAM - MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

In 2017 is een vergunningprocedure afgerond waarbij is
afgesproken dat in 2018 een revisievergunning wordt
aangevraagd. Uit recent toezicht bleek dat de de
vergunning van Platvis in 2018 voor de
ammoniakkoelinstallatie moet worden geactualiseerd.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017 vergroten

Top 10 gericht inzetten bij toezicht.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Jaarlijkse evenementeninzet faciliteren.

Klachten

behandelen klachten vanwege industrie en bedrijvigheid

Door gericht toezicht en handhaving uitvoeren op basis
van inzicht klachten.

Advisering
Beleid, programma's en projecten (vooruitlopend op een extern duurzaamheidsprogramma)
Sportverenigingen

energiebesparing en duurzame energie
sportverenigingen

Bijeenkomst voor sportclubs.

Gemeente

energiebesparing en duurzame opwekking bij
gemeentelijke gebouwen

Datalogger 5 gemeentelijke gebouwen.

Gemeente circulair

circulaire gemeentelijke organisatie

Inspiratie sessie circulaire economie.

Zonnepanelen bedrijven

vergroten aandeel zonne-energie bedrijven(terreinen)

Start met een bijeenkomst/verkenning voor
zonnepanelen bedrijventerrein.
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4.3

Gemeente Landsmeer

Actualisatie bedrijvenbestand
Periodiek worden verschillende bedrijventerreinen onder de loep genomen om te beschouwen of
het bedrijvenbestand nog aansluit bij de daadwerkelijk situatie. Ervaringen uit de regio laten zien
dat het meldgedrag van bedrijven vaak te wensen over laat. Om een volledig beeld van de
activiteiten die plaatsvinden op het bedrijventerrein te Landsmeer wordt in 2018 een integrale
actualisatie van het bedrijvenbestand uitgevoerd.

Afvaldumping
In samenwerking met de gemeente Landsmeer wordt een project afvaldumping gedraaid. Rondom
ondergrondse containers vinden vaak afvaldumpingen plaats. Om te onderzoeken of dat afkomstig
is van bedrijven of particulieren wordt gezamenlijk met de gemeente opgetrokken.

Top overtredingen 2017 Landsmeer

Klachten 2017 Landsmeer
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LANDSMEER - MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

Vraaggestuurd en waar nodig ambtshalve
revisie/aanpassing.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017 vergroten

Top 10 gericht inzetten bij toezicht.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Jaarlijkse evenementeninzet faciliteren.

Klachten

behandelen klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid

Door gericht toezicht en handhaving uitvoeren op
basis van inzicht klachten

Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit milieuthema's
integraal in kaart brengen tbv een integrale afweging

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Advisering gemeentelijke projecten/
begeleiding bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht van
gemeente

benodigde maatregelen t.a.v. bodemverontreinging
bij gemeentelijke projecten beschrijven en/of
begeleiden

O.a. Geijenbreek, Noorderbeek, Kerkebreek.

Verstrekken van bodeminformatie aan
inwoners, bedrijven en overheden

informatieverstrekking op verzoek van derden

Inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen.

Advisering

voorkomen en terugdringen geluidshinder door
industrie, weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en
ontwikkelinitiatieven, uitvoeren van akoestische
berekeningen.

Saneringsprojecten

reduceren geluidsbelasting door spoor- en
wegverkeerslawaai

Zuideinde

behoud en bevordering natuur en biodiversiteit

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid gemeentelijke
werken. Toetsing ecologische plannen i.s.w.m. RUD
NHN.

Advisering
Ruimtelijke ontwikkeling

Bodem

Geluid

Ecologie
Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
Externe veiligheid
Externe veiligheid

bevorderen omgevingsveiligheid door het toezien op
de externe veiligheidssituatie van BEVI-bedrijven in
hun omgeving en beoordeling van een aanvaardbare
omgevingsveiligheidssituatie in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen

toetsing, beoordeling en advisering op
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en
overige ruimtelijke plannen en bij aanvragen
omgevingsvergunning milieu

behoud en bevordering verbetering luchtkwaliteit

Reguliere advisering.

Duurzaamheid

duurzaam Landsmeer

Extern wordt Duurzaamheidsvisie opgesteld,
Uitvoeringsprogramma i.o.

Energiebesparingsaanpak/stimulering

bewustzijn energie en energiebesparing op scholen

Energy battle

kansen zichtbaar maken voor energie en
energiebesparing bij inwoners (woning en gedrag)

Informatieavond energiebesparing en duurzame
opwekking inwoners.

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit
Beleid, programma's en projecten

Klimaatstraatfeest.
Deelname aan Duurzame Huizenroute.
Gemeentelijke gebouwen

duurzame gemeentelijke organisatie

n.t.b.

Energiebesparingsaanpak/stimulering
circulair

vermindering energiegebruik en afval, toename
duurzame energie en hergebruik

Gastles duurzaamheid scholen.

Circulaire economie

hoge kwaliteit nieuwbouw (bouw, gebruik, sloop)

GPR/CPRgebouw.
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Warmtetransitieproces

aardgasvrije nieuwbouw vóór 2021

Opstellen en laten vaststellen beleidskader om
aardgasvrije nieuwbouw te vereenvoudigen.

aardgasvrije huurwoningen en PV-systemen op
huurwoningen

Bijeenkomst voor woningcorporaties: Naar
aardgasvrij en sessie PV-panelen op huurwoningen.

Circulaire economie

Start maken met een programma om C.E. handen en
voeten te geven in de gemeentelijke organisatie

Inspiratiesessie circulaire economie.

Energietransitie

uitbreiding van duurzame energieproductie binnen de
gemeentegrenzen

Onderzoeken mogelijkheden zonnepanelen in
veldopstelling.

LANDSMEER - BRANDVEILIGHEID
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Behandelen aanvragen en meldingen
brandveilig gebruik

actueel vergunningenbestand en bevorderen
naleefgedrag

Toezicht houden op vergunningen en meldingen en
bouwwerken en afhandelen meldingen en
vergunningen.

Toezicht en handhaving vergunningen,
meldingen, festiviteiten, evenementen,
horeca, buurthuizen, etc.

bevorderen naleefgedrag

Toezicht houden op vergunningen en meldingen en
bouwwerken.

Brandveiligheid en brandpreventie
bouwplannen

voorkomen dat bouwwerken in strijd zijn met
Bouwbesluit 2012

Adviseren op binnengekomen plannen.

Brandveiligheid bouwwerken nieuwbouw,
bestaande bouwwerken en tijdelijke
bouwwerken

voorkomen dat bouwwerken in strijd zijn met
Bouwbesluit 2012

Adviseren op binnengekomen plannen.

Advisering

LANDSMEER - Drank- en Horecawet
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Basiscontroles

inrichtingseisen horecagelegenheden conform
regelgeving inclusief brandveiligheid

Controles worden uitgevoerd op basis van
aangedragen horecagelegenheden door de gemeente.

Leeftijdsgrenzeninspecties

naleving verbod op schenken van alcohol aan
minderjarigen

Controles worden uitgevoerd op basis van
aangedragen horecagelegenheden door de gemeente.
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4.4

Gemeente Oostzaan

Integrale aanpak en Omgevingswet industrieterrein Ambacht
Vooruitlopend op de Omgevingswet gaat Omgevingsdienst IJmond in samenwerking met gemeente
Oostzaan een pilot uitvoeren op het industrieterrein Ambacht. Speerpunten van het project zijn
met name gericht op veiligheid en integraliteit. Door deze aanpak, is het mogelijk om de fysieke
leefomgeving op het bedrijventerrein gezamenlijk te verbeteren.
Op bedrijventerreinen is een diversiteit aan bedrijven gevestigd en spelen verschillende
onderwerpen een rol bij de fysieke leefomgeving. Bedrijven op een bedrijventerrein hebben te
maken met wet- en regelgeving op het gebied van onder andere milieu, ruimte, wonen,
gezondheid en duurzaamheid. Veel van deze onderwerpen komen terug in de Omgevingswet.
Het is daarom belangrijk om te kijken of en waar knelpunten en kansen voor dit gebied liggen.

Top overtredingen 2017 Oostzaan

Klachten 2017 Oostzaan
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OOSTZAAN - MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

In 2017 bleek uit toezicht dat de vergunning van Royaan
voor de ammoniakkoelinstallatie moet worden
geactualiseerd. De fabriek van Royaan gaat in 2018
sluiten waardoor de vergunning naar verwachting wordt
ingetrokken.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017 vergroten

Top 10 gericht inzetten bij toezicht.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Jaarlijkse evenementeninzet faciliteren.

Klachten

behandelen klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid

Door gericht toezicht en handhaving uitvoeren op basis
van inzicht klachten

Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit milieuthema's
integraal in kaart brengen tbv een integrale afweging

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Gemeentelijke spoedlocatie
(voormalig)

opheffen (gezondheids) risico's en beheersing van
verontreinigde locaties, conform Bodemconvenant

Rapportage voortgang nazorgwerkzaamheden omtrent
spoedlocatie Doktersbuurt per 2018 door de provincie,
inclusief financiering.

Advisering grote
woningbouwprojecten

knelpunten en mogelijkheden in kaart brengen t.b.v.
een integrale afweging

Locatie Zuideinde 204 en Noordeinde 65 ivm beoogde
bedrijfsverplaatsing Cor Voet, beide inclusief
teruglevering openbare ruimte aan gemeente.

Advisering gemeentelijke projecten/
begeleiding bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht van
gemeente

benodigde maatregelen tav bodemverontreinging bij
gemeentelijke projecten beschrijven en/of begeleiden

Advies t.a.v. en begeleiding en uitvoer van benodigd
ondezoek/sanering/maatregelen bij gemeentelijke
werkzaamheden (reconstructie/ ontwikkeling) en
voorbereiden wettelijke procedures.

Verstrekken van bodeminformatie
aan inwoners, bedrijven en
overheden

informatieverstrekking op verzoek van derden

Inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen.

voorkomen en terugdringen geluidshinder door
industrie, weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en
ontwikkelinitiatieven, uitvoeren van akoestische
berekeningen.

behoud en bevordering natuur en biodiversiteit

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid gemeentelijke
werken. Toetsing ecologische plannen i.s.m. RUD NHN.

Advisering
Ruimtelijke ontwikkeling

Bodem

Geluid
Advisering

Ecologie
Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
Externe veiligheid
Externe veiligheid

bevorderen omgevingsveiligheid door het toezien op
de externe veiligheidssituatie van BEVI-bedrijven in
hun omgeving en beoordeling van een aanvaardbare
omgevingsveiligheidssituatie in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en overige
ruimtelijke plannen.

behoud en bevordering verbetering luchtkwaliteit

Reguliere advisering.

aardgasvrije nieuwbouw vóór 2021

Ontwikkeling beleidskader om aardgasvrije nieuwbouw te
vereenvoudigen.

aardgasvrije huurwoningen en PV-systemen op
huurwoningen

Bijeenkomst voor woningcorporaties: Naar aardgasvrij en
sessie PV-panelen op huurwoningen.

inwoners: kansen zichtbaar maken voor energie en
energiebesparing bij inwoners (woning en gedrag):
bewonersparticipatie in projecten voor de eigen

Duurzaam Oostzaan

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit
Beleid, programma's en projecten
Warmtetransitie proces

Energiebesparingsaanpak/stimulering

54

woning

inwoners: kansen zichtbaar maken voor energie en
energiebesparing bij inwoners (woning en gedrag)

Informatieavond energiebesparing en duurzame
opwekking inwoners.
Klimaatstraatfeest.
Deelname aan Duurzame Huizenroute.

Circulaire economie

Energietransitie

gemeentelijke gebouwen, energiebesparing en
duurzame opwekking

Onderzoek of warmtepomp toepasbaar is in het
MFA/gemeentehuis (de Kunstgreep).

PV op scholen faciliteren

Zonnepanelen op scholen, onderzoeken mogelijkheden,
bekendmaken subsidie en start aanbesteding

sportverenigingen: energiebesparing en duurzame
energie stimuleren

Informeren en adviseren naar aanleiding van
energiescan.

Bewustwording en kennis: Energiebesparen en
duurzame opwekking

Gastles duurzame energie scholen.

hoge kwaliteit nieuwbouw (bouw, gebruik, sloop)

GPRgebouw

Start maken met een programma om C.E. handen en
voeten te geven in de gemeentelijke organisatie.

Inspiratiesessie circulaire economie.

duurzaam/circulair inkopen

MVI binnen de gemeente afstemmen, beleid MVI
opstellen, MVI beleid laten vaststellen.

uitbreiding van duurzame energieproductie binnen de
gemeentegrenzen

Onderzoeken mogelijkheden zonnepanelen in
veldopstelling

OOSTZAAN - WABO/BWT
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Vergunningverlening
Uitvoering

regulier toezicht op verleende vergunningen

Toezicht op verleende vergunningen en illegale bouw.

opsporing illegale bouw volgens prioritering
gemeente

Toezichthouden op illegale bouw.

projectmatig verwerken BAG mutaties
vergunningvrije bouwwerken.

Toezichthouden op BAG-mutaties en vergunningvrije
bouwwerken.

Behandelen aanvragen en meldingen
brandveilig gebruik

actueel vergunningenbestand en bevorderen
naleefgedrag

Toezicht houden op vergunningen en meldingen en
bouwwerken en afhandelen meldingen en vergunningen.

Toezicht en handhaving
vergunningen, meldingen,
festiviteiten, evenementen, horeca,
buurthuizen, etc.

bevorderen naleefgedrag

Toezicht houden op vergunningen en meldingen en
bouwwerken.

Brandveiligheid en brandpreventie
bouwplannen

voorkomen dat bouwwerken in strijd zijn met
Bouwbesluit 2012

Adviseren op binnengekomen plannen.

Brandveiligheid bouwwerken
nieuwbouw, bestaande bouwwerken
en tijdelijke bouwwerken

voorkomen dat bouwwerken in strijd zijn met
Bouwbesluit 2012

Adviseren op binnengekomen plannen.

OOSTZAAN - BRANDVEILIGHEID
Regulering, toezicht en handhaving

Advisering

OOSTZAAN - Drank- en Horecawet
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Basiscontroles

inrichtingseisen horecagelegenheden conform
regelgeving inclusief brandveiligheid

Controles worden uitgevoerd op basis van aangedragen
horecagelegenheden door de gemeente.

Leeftijdsgrenzeninspecties

naleving verbod op schenken van alcohol aan
minderjarigen

Controles worden uitgevoerd op basis van aangedragen
horecagelegenheden door de gemeente.
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4.5

Gemeente Purmerend

2-daagse opleiding duurzaamheid
Omgevingsdienst IJmond gaat een tweedaagse opleiding duurzaamheid verzorgen voor
medewerkers van gemeente Purmerend. Het doel is om de medewerkers van de gemeente inzicht
te geven in de erkende maatregelen lijsten voor branches daarnaast worden nog andere
duurzaamheidsmaatregelen en projecten besproken tijdens de opleiding.

Ketentoezicht afvalstromen
Het ketentoezicht op afvalstromen heeft in de regio Zaanstreek-Waterland prioriteit binnen de
uitvoering. In 2018 gaat ODIJ samenwerken met medewerkers van gemeente Purmerend in het
kader van de afvalstromen bij niet-RUD-bedrijven.

Top overtredingen 2017 Purmerend

Klachten 2017 Purmerend
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PURMEREND – MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

In 2017 heeft afvalverwerker De Graaf een
aanvraag ingediend, die in 2018 wordt
afgerond.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017
vergroten

Top 10 gericht inzetten bij toezicht.

Klachten

behandelen klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid

Door gericht toezicht en handhaving
uitvoeren op basis van inzicht klachten
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4.6

Gemeente Waterland

Actualisatie bedrijvenbestand
Periodiek worden verschillende bedrijventerreinen onder de loep genomen om te beschouwen of
het bedrijvenbestand nog aansluit bij de daadwerkelijk situatie. Ervaringen uit de regio laten zien
dat het meldgedrag van bedrijven vaak te wensen over laat. Om een volledig beeld van de
activiteiten die plaatsvinden op het bedrijventerrein Dollard te Watergang wordt in 2018 een
integrale actualisatie van het bedrijvenbestand uitgevoerd.

Ruimtelijke ordening en milieu
Ruimtelijke ordening beoogt zowel een aangenaam woon- en leefklimaat als een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren. Een goede ruimtelijke ordening voorkomt voorzienbare
hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten van bedrijven. Bovendien biedt het bedrijven
voldoende zekerheid om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Omgevingsdienst IJmond
ondersteunt gemeente Waterland bij het maken van weloverwogen en verantwoorde keuzes over
vestigingslocaties voor bedrijven enerzijds en woonlocaties anderzijds.

Top overtredingen 2017 Waterland

Klachten 2017 Waterland
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WATERLAND – MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

Vraaggestuurd en waar nodig ambtshalve
revisie/aanpassing.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017
vergroten

Top 10 gericht inzetten bij toezicht.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege
evenementen en waarborgen veiligheid
vanuit milieu-oogpunt

Jaarlijkse evenementeninzet faciliteren.

Klachten

behandelen klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid

Door gericht toezicht en handhaving
uitvoeren op basis van inzicht klachten

Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit
milieuthema's integraal in kaart brengen tbv
een integrale afweging

Advisering op basis van aanbod vanuit
gemeente.

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Advisering op basis van aanbod vanuit
gemeente.

Advisering gemeentelijke projecten/
begeleiding bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht van
gemeente

benodigde maatregelen t.a.v.
bodemverontreinging bij gemeentelijke
projecten beschrijven en/of begeleiden

Advies t.a.v. en begeleiding en uitvoer van
benodigd ondezoek/sanering/maatregelen
bij gemeentelijke werkzaamheden
(reconstructie/ ontwikkeling) en
voorbereiden wettelijke procedures.

Verstrekken van bodeminformatie aan
inwoners, bedrijven en overheden

informatieverstrekking op verzoek van
derden

Inzicht geven in
bodemkwaliteit/verontreinigingen.

voorkomen en terugdringen geluidshinder
door industrie, weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en
ontwikkelinitiatieven, uitvoeren van
akoestische berekeningen.

behoud en bevordering natuur en
biodiversiteit

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid
gemeentelijke werken. Toetsing ecologische
plannen i.s.m. RUD NHN.

Advisering
Ruimtelijke ontwikkeling

Bodem

Geluid
Advisering

Ecologie
Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
Externe veiligheid
Externe veiligheid

bevorderen omgevingsveiligheid door het
toezien op de externe veiligheidssituatie van
BEVI-bedrijven in hun omgeving en
beoordeling van een aanvaardbare
omgevingsveiligheidssituatie in relatie tot
ruimtelijke ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op
bestemmingsplannen,
beheersverordeningen en overige
ruimtelijke plannen.

behoud en bevordering verbetering
luchtkwaliteit

Reguliere advisering.

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit
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4.7

Gemeente Wormerland

Actualisatie bedrijvenbestand en Omgevingswet
Vooruitlopend op de Omgevingswet gaat Omgevingsdienst IJmond in samenwerking met gemeente
Wormerland een pilot uitvoeren op het industrieterrein De Bruynvis. Speerpunten van het project
zijn met name gericht op veiligheid en integraliteit. Door deze aanpak, is het mogelijk om de
fysieke leefomgeving op het bedrijventerrein gezamenlijk te verbeteren.
Op bedrijventerreinen is een diversiteit aan bedrijven gevestigd en spelen verschillende
onderwerpen een rol bij de fysieke leefomgeving. Bedrijven op een bedrijventerrein hebben te
maken met wet- en regelgeving op het gebied van onder andere milieu, ruimte, wonen,
gezondheid en duurzaamheid. Veel van deze onderwerpen komen terug in de Omgevingswet.
Het is daarom belangrijk om te kijken of en waar knelpunten en kansen voor dit gebied liggen.

Top overtredingen 2017 Wormerland

Klachten 2017 Wormerland
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WORMERLAND – MILIEU
ONDERWERP

DOEL

PRESTATIE

Regulering, toezicht en handhaving
Regulering

actuele vergunningensituatie

De vergunningen van cacaofabrieken Olam en Cargill in
Wormerland zullen in 2018 worden geactualiseerd.

Toezicht en handhaving

naleving op top 10 overtredingen 2017
vergroten

Top 10 gericht inzetten bij toezicht.

Evenementen

terugdringen overlast vanwege evenementen en
waarborgen veiligheid vanuit milieu-oogpunt

Jaarlijkse evenementeninzet faciliteren.

Klachten

behandelen klachten vanwege industrie en
bedrijvigheid

Door gericht toezicht en handhaving uitvoeren op basis
van inzicht klachten

Ruimtelijke plannen

knelpunten en mogelijkheden vanuit
milieuthema's integraal in kaart brengen tbv een
integrale afweging

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

Bouwplannen en -aanvragen

thematisch advies milieuaspecten

Advisering op basis van aanbod vanuit gemeente.

opheffen (gezondheids) risico's en beheersing
van verontreinigde locaties, conform
Bodemconvenant

De locaties van de voormalige basisschool en de
voormalige boerderij van Natuurmonumenten aan de
Sluisstraat te Oostknollendam worden ontwikkeld voor
woningbouw. Ten behoeve van deze ontwikkeling is
bodemsanering nodig.

Advisering
Ruimtelijke ontwikkeling

Bodem
Saneringsprojecten

Het Pakhuis Wormerveer (gelegen in Wormer) dient in
noordelijke richting te worden verplaatst. In verband
met de noodzakelijke demping en de aanwezig
bodemverontreiniging is een saneringsprocedure nodig.
Advisering gemeentelijke projecten/
begeleiding bodemonderzoeks- en
saneringstrajecten in opdracht van
gemeente

benodigde maatregelen tav
bodemverontreinging bij gemeentelijke
projecten beschrijven en/of begeleiden

Advies t.a.v. en begeleiding en uitvoer van benodigd
ondezoek/sanering/maatregelen bij gemeentelijke
werkzaamheden (reconstructie/ ontwikkeling) en
voorbereiden wettelijke procedures.

Verstrekken van bodeminformatie
aan inwoners, bedrijven en
overheden

informatieverstrekking op verzoek van derden

Inzicht geven in bodemkwaliteit/verontreinigingen.

voorkomen en terugdringen geluidshinder door
industrie, weg- en spoorverkeer

Advisering en toetsing t.b.v. bouw- en
ontwikkelinitiatieven, uitvoeren van akoestische
berekeningen.

behoud en bevordering natuur en biodiversiteit

Toetsing ecologische uitvoerbaarheid gemeentelijke
werken. Toetsing ecologische plannen i.s.m. RUD NHN.

Geluid
Advisering

Ecologie
Ecologie

Afstemming en werkafspraken RUD NHN.
Externe veiligheid
Externe veiligheid

bevorderen omgevingsveiligheid door het
toezien op de externe veiligheidssituatie van
BEVI-bedrijven in hun omgeving en beoordeling
van een aanvaardbare
omgevingsveiligheidssituatie in relatie tot
ruimtelijke ontwikkelingen

Toetsing, beoordeling en advisering op
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en overige
ruimtelijke plannen.

behoud en bevordering verbetering
luchtkwaliteit

Reguliere advisering.

visiebepaling gemeente voor de lange termijn

Opstellen en laten vaststellen Duurzaamheidsvisie
Wormerland.

betrokkenheid en draagvlak creëren bij
inwoners, bedrijven en culturele en
maatschappelijke instellingen in Wormerland bij
de gemeentelijke duurzaamheidsambities

Opstellen communicatieplan duurzaamheid.

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit

Beleid, programma's en projecten
Duurzaamheid
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Warmtetransitieproces

Energiebesparingsaanpak/stimulering

aardgasvrije nieuwbouw vóór 2021

Opstellen beleidskader om aardgasvrije nieuwbouw te
vereenvoudigen.

aardgasvrije huurwoningen en PV-systemen op
huurwoningen

Bijeenkomst voor woningcorporaties: Naar aardgasvrij
en sessie PV panelen op huurwoningen.

inwoners: kansen zichtbaar maken voor energie
en energiebesparing (woning en gedrag)

Informatieavond energiebesparing en duurzame
opwekking inwoners.
Energiemarkt.
Klimaatstraatfeest.
Deelname aan Duurzame Huizenroute
Wormerland Duurzaam, faciliteren en samenwerken

gemeente: Gemeentelijke gebouwen,
energiebesparing en duurzame opwekking

MFA Neck zonnepanelen.

Sporthal Spatterstraat zonnepanelen.
inwoners + gemeente: verduurzaming van het
zwembad voor de warmwater voorziening

Zwembad Het Zwet, onderzoeken mogelijkheden van
duurzaam verwarmen.

maatschappelijk vastgoed: Energiebesparingen
en duurzame energie bij gebouwen van
maatschappelijke organisaties

Duurzaamheidslening en revolverend fonds onder de
aandacht.

verhoging aandeel PV op daken bedrijven

Start met een bijeenkomst/verkenning voor
zonnepanelen bedrijventerrein.

scholen: vermindering energiegebruik duurzame
energie

Gastles duurzaamheid scholen

Energiebesparingsaanpak/circulair

scholen: vermindering energiegebruik duurzame
energie

Energy Battle.

Circulaire economie

Nieuwbouw: hoge kwaliteit nieuwbouw (bouw,
gebruik, sloop)

GPRgebouw.

Gemeente: Start maken met een programma
om C.E. handen en voeten te geven in de
gemeentelijke organisatie

Inspiratie sessie circulaire economie

duurzaam/circulair inkopen

MVI binnen de gemeente afstemmen, beleid MVI
opstellen, MVI beleid laten vaststellen.

Gemeente: uitbreiding van duurzame
energieproductie binnen de gemeentegrenzen

Onderzoeken mogelijkheden zonnepanelen in
veldopstelling.

regulier toezicht op verleende vergunningen

Toezicht op verleende vergunningen en illegale bouw.

opsporing illegale bouw volgens prioritering
gemeente

Toezichthouden op illegale bouw.

projectmatig verwerken BAG mutaties
vergunningvrije bouwwerken.

Toezichthouden op BAG-mutaties en vergunningvrije
bouwwerken.

Energietransitie

WORMERLAND - WABO/BWT
Vergunningverlening

WORMERLAND – BRANDVEILIGHEID
Regulering, toezicht en handhaving
Behandelen aanvragen en meldingen
brandveilig gebruik

actueel vergunningenbestand en bevorderen
naleefgedrag

Toezicht houden op vergunningen en meldingen en
bouwwerken en afhandelen meldingen en
vergunningen.

Toezicht en handhaving
vergunningen, meldingen,
festiviteiten, evenementen, horeca,
buurthuizen, etc.

bevorderen naleefgedrag

Toezicht houden op vergunningen en meldingen en
bouwwerken.

Brandveiligheid en brandpreventie
bouwplannen

voorkomen dat bouwwerken in strijd zijn met
Bouwbesluit 2012

Adviseren op binnengekomen plannen.

Brandveiligheid bouwwerken
nieuwbouw, bestaande bouwwerken
en tijdelijke bouwwerken

voorkomen dat bouwwerken in strijd zijn met
Bouwbesluit 2012

Adviseren op binnengekomen plannen.

Advisering
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5. Provincie Noord-Holland
Ontwikkelingen Bodem(beleid)
Omgevingswet en warme overdracht
Met de invoering van de Omgevingswet zal de bodemkwaliteitszorgtaak vanuit provincies naar
gemeenten die nog geen “eigen bevoegd gezag" zijn, overgedragen worden. Het gaat onder meer
om de overdracht van taken en de beheersbare spoedlocaties. Dit betekent dat gemeenten het
aspect Bodem in de omgevingsplannen integraal onderdeel uit laten maken. In het Convenant
Bodem en Ondergrond 2016-2020 is door de rijksoverheid, provincie en gemeenten, afgesproken
dat de overdracht van deze taak via een "warme overdracht" plaatsvindt. Onderdeel van het
Bodemconvenant is gebiedsgericht grondwaterbeheer. De Pijp in Beverwijk is hiervoor geïndiceerd.
PNH heeft regie op verkenning van de noodzaak en mogelijkheden en zal in 2018, op basis van
thans lopend onderzoek op 5 potentiële spoedlocaties (waarvoor wij de aanvraag voor beschikking
in behandeling nemen), de mogelijkheden voor gebiedsgericht beheer in kaart brengen. ODIJ
ondersteunt dit traject. Tevens zal de komende periode in beeld gebracht worden wat de
knelpunten en aandachtspunten t.a.v de warme overdracht inhouden en welke financiële vertaling
hierbij gemaakt wordt (onderwerpen zijn langdurige monitoringlocaties, vml. stortplaatsen met
deels te dunnen deklagen, grondwaterissues en overgangsbeleid. Voor de spoedlocaties die door
PNH worden onderzocht hebben wij en adviserende rol en stellen wij de benodigde besluiten op
(beschikking/ goedkeuring). Tevens onderhouden wij, op verzoek van PNH, een digitale
invoermodule (Shortlist) die via maandelijkse dump met PNH uitgewisseld wordt.
Problematiek van nieuwe of niet-genormeerde stoffen
Loodproblematiek: in de provinciale werkgroep lood, waarin ODIJ vertegenwoordigd is, wordt een
beleidslijn uitgewerkt hoe om te gaan met diffuus lood op risicolocaties en een communicatietraject
hierover. ODIJ ondersteunt de provincie in dit onderzoek.
PFOS/PFOA: afstemming en ondersteuning bij het opstellen van een beleidslijn voor het omgaan
met deze (niet-genormeerde) stoffen.
Samenwerking met PNH en OD's in Noord-Holland
Uitvoering van de Samenwerkingsagenda Noord-Hollandse omgevingsdiensten en vervolg op de
Uitvoeringsagenda Noordzeekanaalgebied 2016-2017.

Nazorglocaties
In 2018 wordt namens Provincie Noord-Holland extra aandacht gegeven aan de nazorglocaties die
bekend zijn bij ODIJ. Voor zover gegevens bekend zijn van de nazorglocaties wordt onder meer
geïnspecteerd of:
de maatregelen die bij afronding van de sanering zijn getroffen nog aanwezig zijn;
de eventueel noodzakelijke leeflaag nog voldoende aanwezig; en
of eventuele gebruiksbeperkingen worden nageleefd.
Voor zover er weinig tot geen gegevens van nazorglocaties aanwezig zijn (o.m. vanwege
gebrekkige dossiers), wordt de inspectie gebruikt als vastlegging van de nulsituatie.

Inrichtinggebonden VTH-taken
Het aantal inrichtingen dat onder provinciaal bevoegd gezag valt en waarvoor ODIJ de VTH-taken
uitvoert kan fluctueren door veranderingen in wet- en regelgeving, dan wel de activiteiten die bij
inrichtingen worden uitgevoerd. Per 1 januari 2017 voert ODIJ namens Provincie Noord-Holland de
VTH-taken in ieder geval bij de volgende inrichtingen (niet zijnde BRZO of RIE-4) uit. Een eerste
analyse in het kader van ketentoezicht afvalstromen lijkt erop te wijzen dat een aantal bedrijven
activiteiten uitvoert waarvoor Provincie Noord-Holland bevoegd gezag is. Dit wordt in 2018 nader
onderzocht.
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Provinciale inrichtingen
Kras Recycling BV

Vergunning up-to-date, uitvoering controle 2018.

Averijhaven

In afwachting van ontmanteling, jaarlijkse controle.

Riwald

Procedure meervoudige nieuwe omgevingsvergunning loopt. Jaarlijkse
controle.

Spaarnelanden NV

Aanpassing vergunning op grond van controle 2017 noodzakelijk, termijn
voor oplossen overtredingen loopt door in 2018.

Ponton MAIN BV

Ponton wordt zelden gebruikt en is in afwachting van mogelijk vertrek naar
andere locatie. Jaarlijkse controle.

Braam

Jaarlijke controle op basis van de digitale-checklistvergunning die in 2017 is
verleend.

Treffers

Vergunningprocedure loopt nog, jaarlijkse controle.

Advisering vergunningen ODNZKG
Omgevingsdienst IJmond vervult namens de IJmondgemeenten het wettelijk adviseurschap ten
aanzien van milieu-gerelateerde activiteiten waarvoor de colleges van B&W niet het bevoegd gezag
zijn. In 2018 wordt beschouwd op welke wijze het best invulling kan worden gegeven aan deze rol,
om gezamenlijk met mede-overheden en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een adequate
regulering van de risicovolle bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied te garanderen.

VTH-taken Wet bodembescherming
ODIJ voert namens provincie Noord-Holland de vergunningverlenings-, toezichts- en
handhavingstaken in het kader van de Wet bodembescherming uit. Dit wordt gedaan voor het
grondgebied van de gemeenten waar ODIJ voor werkt, exclusief gemeente Haarlem en de BRZOen RIE-4-inrichtingen in het werkgebied van ODIJ. Toezicht en handhaving bij spoedlocaties is bij
RUDNHN belegd.
Concreet omvat de vergunningverleningstaak:
Vergunningverleningstaken Wet Bodembescherming (Wbb) inclusief spoedlocaties,
meldingen Wbb en BUS-meldingen;
Inschrijven in het kadaster van relevante besluiten Wbb en BUS;
Afhandelingen meldingen Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) bij provinciale inrichtingen binnen
het gebied van ODIJ;
Het beheren van het bodeminformatiesysteem (BIS).

Spoedlocaties humaan
Oostzaan - Doktersbuurt

Ondersteuning bij afkooptraject Bodemzorg, afhandeling
verzoek wijziging tenaamstellingsbeschikking.

IJmuiden - Koningsplein 24

PNH is in onderhandeling met private partij over risicodragende
afkoop. Waarschijnlijk wordt in 2018 een nieuw saneringsplan
ter beoordeling ingediend.

IJmuiden – Zeeweg 263

Sanering loopt, geen aanvullende inspanningen VG verwacht.
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Zandvoort – Grote Krocht/Louis
Davidscarré

Onderzoek naar omvang loopt. Waarschijnlijk wordt in 2018 een
nieuw saneringsplan ter beoordeling ingediend.

Landsmeer - Noordeinde 68

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht

Landsmeer - Noordeinde 113115

Definitief evaluatierapport en nazorgplan ingediend en beschikt.
Toezicht op nazorg.

Marken - Havenbuurt 28-29

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht

Spoedlocaties vanwege verspreiding
Beverwijk
Beverwijk
Beverwijk
Beverwijk

- Parallelweg 43
– Wijkermeerweg
- Randweg (RWZI)
- Wijkermeerweg ong

PNH rondt aanvullend onderzoek af, vervolg nog onduidelijk.
Kan leiden tot 5 beschikkingaanvragen of een traject wat leidt
tot gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Heemstede - Blekersvaartweg
41-51

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht

Landsmeer - Ilperveld

PNH en HHNK voeren aanvullend onderzoek uit. Evaluatie kan
ws worden beschikt in 2018

IJmuiden - Zuiderkruisstraat 52

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht

Landsmeer - Kanaalweg 29

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

Overgenomen nazorglocaties
Uitgeest - Galvano
IJmuiden - Tussenbeekseweg
Wormer – vm.
gasfabrieksterrein

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht.

Monitoringslocaties
IJmuiden – Rivierenbuurt

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

Beverwijk – Zeestraat 50 e.o.

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

Beverwijk – Caij- en Aagtenbelt

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

Beverwijk – Breestraat 89

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

Heemskerk – Kerkstraat 10

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens
(reguliere) beoordeling monitoring in 2019.

Toezicht en handhaving
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waarborgen naleving
maatregelen nazorglocaties

Projectmatige aanpak nazorglocaties.

Bodeminformatie
up to date bodeminformatie
beschikbaar voor medeoverheden en derden

Afronding implementatie en hersteltraject gedigitaliseerd archief
PNH (dossiers t/m 2012).

Verbeterslagen in digitale meldingsformulieren t.b.v. beter
meldgedrag.
Implementatie digitaal bodemarchief PNH (Verseon) in
systemen ODIJ.
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