
odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Gemeente Haarlem
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Datum
Onderwerp

Onze referentie

Contactpersoon
Doorkiesnummer

Bijlagen

16 juli 2019
Eerste bestuursrapportage 2019 Omgevingsdienst IJmond
BPA/ODIJ-2019-1018
Mevrouw G. Veltman
0251 - 263898
Eerste bestuursrapportage 2019 Omgevingsdienst IJmond in twee delen: inhoudelijk 
en financieel/HRM

Geachte leden van leden van het college,

Conform artikel BOA vijfde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond, 
zenden wij u de Eerste bestuursrapportage over de maanden januari tot en met april 2019 van 
de Omgevingsdienst IJmond ter kennisname toe.

Hoogachtend,

~i~ m m £___ cu 1= ’t—tr-- 1 t-- i

bezoekadres Stationsplein 48b • Beverwijk 
POSTADRES Postbus 325 • 1940 AH Beverwijk

T 0251-263 863 
F 0251-263 888

info@odijmond.nl
www.odijmond.nl



odijmond
OMGEVINGSDIENST IJAAOND

Eerste bestuursrapportage 2019
Januari tot en met april 2019



www.odijmond.nl

IN OPDRACHT VAN:

•• odijmond
OAAGEVINGSDIENST IJMOND

Contactpersoon:

Postbus 325 
1940 AH Beverwijk 
0251 - 263 863 
info@odijmond.nl 
www.odijmond.nl 
mrooks@odijmond

i •



mm odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

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

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

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

Financiële prognose geheel 2019..................................................................................................9

• 2OI ro OT i_ a* E i r-'- i tCTi



www.odijmond.nl

1. Inleiding

Dit is de bestuursrapportage over de periode januari tot en met april 2019.

Doelstelling
Deze bestuursrapportage maakt deel uit van onze planning en controlcyclus. Na elke periode van 4 
maanden rapporteert de directeur aan het dagelijks en algemeen bestuur over de voortgang van 
de werkzaamheden en financiën van de dienst. Deze rapportage geeft de besturen de mogelijkheid 
toe te zien op de voortgang van de begroting 2019 en indien nodig bij te stellen.
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2. Voortgang personeelszaken

Verzuim

Het verzuimpercentage over de eerste vier maanden bedraagt gemiddeld 7,55%. Het lang verzuim 
in deze periode is 5,21%, hetgeen het gemiddelde verzuimpercentage sterk beïnvloed.

In-, uit en doorstroom

Gedurende de eerste vier maanden van dit jaar hebben wij afscheid genomen van zeven 
medewerkers; twee medewerkers Projecten, een Strategisch Beleidsmedewerker, een Juridisch 
medewerker, een Vergunningverlener, een Geluidsadviseur en een medewerker Omgevingsrecht. 
Het vertrek van deze collega's leidde tot de doorstroom van een medewerker Projecten naar 
Strategisch Beleidsadviseur, een aantal verschuivingen van medewerkers binnen cirkels en de 
aanzet tot het organiseren van een nieuwe opleiding, die in oktober 2019 van start zal gaan. De 
opleiding is gericht op toezichthouders milieu. Er is op basis hiervan, maar ook vanwege de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die het werven van specialisten bemoeilijkt, gekozen voor 
tijdelijke inhuur. Op 1 januari is de vacature Stafmedewerker P&O ingevuld. In maart is een 
Bouwinspecteur aangenomen en in april zijn er twee medewerkers Projecten in dienst gekomen die 
werkzaam zijn op het gebied van mobiliteit en energietransitie. In februari zijn er een drietal 
stagiaires aan de slag gegaan met hun afstudeerstage.

Opleiding en ontwikkeling

Dit jaar zijn diverse collega's gestart met een opleiding, training of cursus. Twee medewerkers zijn 
gestart met een opleiding tot geluidsadviseur en twee medewerkers bekwamen zich in elementaire 
bouwkunde. Een aantal medewerkers Omgevingsrecht heeft deelgenomen aan een incompany 
training Brandveiligheid en diverse collega's hebben deelgenomen aan een incompany training 
Agressiehantering met weerbaarheid. Het opleidingsbudget wordt dit jaar tevens ingezet om cirkels 
te ondersteunen bij het proces richting zelforganiserend werken.
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3. Financiële verantwoording

In dit hoofdstuk verantwoorden wij de baten en lasten over de maanden januari tot en met april 
2019. Dit wordt gedaan op basis van de begroting 2019 en ten opzichte van de realisatie 2018. 
Afwijkingen ten opzichte van deze begroting worden toegelicht en bijzonderheden verantwoord.

Grondslagen van resultaatbepaling

De kosten en opbrengsten van projecten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. Opbrengsten worden verantwoord in de periode waarin de diensten zijn verricht. Verliezen 
worden in aanmerking genomen in de periode waarin deze voorzienbaar zijn.
In deze rapportage worden de baten en lasten over de maanden januari tot en met april 
vergeleken met de begrotingsbedragen voor dezelfde periode en indien relevant met de realisatie 
in 2018. Hiervoor is 1/3 (4 maanden) van de begroting 2019 en de realisatie 2018 genomen.

Financiële begroting (incl. overhead)

Realisatie Begroting Realisatie
jan-apr 2019 4 mnd 2019 4 mnd 2018

BATBI
|GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo-dec

Gemeente Beemster 36.222 36.222 36.044
Gemeente Beverwijk 299.397 305.977 307.791
Gemeente Bloemendaal 29.250 29.250 29.493
Gemeente Edam-Volendam 50.289 50.289 50.707
Gemeente Haarlem 417.375 422.351 424.769
Gemeente Heemskerk 166.766 156.935 158.114
Gemeente Heemstede 29.250 29.250 29.493
Gemeente Landsmeer 17.839 17.839 17.987
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken 67.520 67.025 66.982
Provincie Noord-Holland VTH plustaken bodem 205.351 204.935 210.674
Gemeente Oostzaan 16.291 16.291 16.426
Gemeente Purmerend 47.764 47.764 47.683
Gemeente Uitgeest 69.934 67.595 68.034
Gemeente Velsen 553.532 555.059 558.098
Gemeente Waterland 28.070 28.070 28.303
Gemeente Wormerland 36.307 36.307 36.608
Gemeente Zandvoort 35.310 35.310 35.603
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo
Financiële begroting (incl. overhead)

2.106.468 2.106.468 2.122.810

Realisatie Begroting Realisatie |

jan-apr 2019 4 mnd 2019 4 mnd 2018 i

BATEN
iDienstverleningsovereenkomsten, (subsidie)projecten en overige bijdragen
| Baten overeenkomsten en ov (subs)projecten 1.768.281 1.317.319 | 1.468.590 |

Overeenkomsten en (subsidie)projecten 1.768 281 1.317.319 1.468.590|
Overige baten 11.574 6.000 8.732
Nagekomen baten 4.000 _________I___ I 6.855
TOTAAL BATEN 3 890 324 3.429.787 3.606986
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Financiële begroting (Incl. overhead)
Realisatie Begroting Realisatie

jan-apr 2019 4 mnd 2019 4 mnd 2018
LASTEN

|Personele lasten

Salarissen en sociale lasten 2.638.165 2.608.386 2.660.677
Werving & personeelsbeleid 3.127 1.333 2.767
Inhuur derden 103.807 27.333 53.149
Scholing & employability 48.862 53.333 53.839
Overige personeelslasten 47.657 50.000 67.087
Subtotaal personele lasten 2.841.618 2.740.386 2.837.519

|Kapitaalslasten

Afschrijvingslast Gebouw 21.753 21.767 21.753
Afschrijvingslast Verbouw ing & inventaris 27.242 28.333 27.613
Afschrijvingslast Vervoermiddelen 4.559 8.667 4.559
Afschrijvingslast CT 27.220 30.200 31.655
Rentelast vaste schuld (aanschaf pand) 61.186 62.800 62.736
Subtotaal kapitaalslasten 141.960 151.767 148.317

[Overige bedrijfslasten

PZ-zaken/ salarisadministratie 10.363 8.500 10.927
Organisatieontw ikkeling 22.520 9.333 9.627
Accountants- en advieskosten 9.000 8.000 8.700
Huisvestingskosten 72.147 59.000 65.423
Facilitaire kosten 7.653 6.000 8.402
CT-kosten 66.174 80.000 89.773
Handhavingskosten 1.820 4.667 5.686
Algemene kosten 76.787 91.000 85.105
Bankkosten 723 333 223
Subtotaal overige bedrijfslasten 267.187 266.833 283.866
Externe projectkosten 565.253 294.300 346.350
Nagekomen lasten 52.362 2.786
TOTAAL LASTB^I 3.868.380 3.453.286 3.618.838

PROGRAMMA MILIEU EN LEEFOMGEVING
Realisatie Begroting Realisatie

jan-apr 2019 4 mnd 2019 4 mnd 2018
Totaal baten 3.890.324 3.429.787 3.606.986
Totaal directe lasten 2.885.240 2.501.325 2.678.574
Overhead 983.140 951.961 940.264

Saldo van baten en lasten 21.945 23.500- 11.851-
Toevoeging aan reserves - - -
Onttrekking aan reserves 21.167 23.500 15.355

Resultaat 43.112 0 3.504
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Resumé

De deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland dragen, op basis van de begroting, elke 
vier maanden bij. De verdeling van de GR-bijdragen tussen de verdeelsleuteldeelnemers wijkt af 
van de begroting 2019 in verband met de nieuwe verdeelsleutel die geldt voor de jaren 2019 tot en 
met 2021. Over de periode januari t/m april 2019 is een positief resultaat gerealiseerd van 
€43.112. De voornaamste redenen voor de stijging van de lasten betreffen de externe 
projectkosten, welke volledig worden gedekt door projectbaten en de omvang van de inhuur, in 
tegenstelling tot voorgaande jaren grotendeels ten behoeve van de primaire processen. Deze 
inhuur is tijdelijk en het gevolg van uitstroom van personeel en wederom uitbreiding van 
dienstverlening. In dit kader zal na de zomer wederom een juniorentraject worden gestart, zodat 
de inhuur op de primaire processen afgebouwd kan worden. Daarnaast vindt ondersteuning plaats 
ten behoeve van ontwikkelingen als onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
De baten zijn gestegen door de uitbreiding van de dienstverlening en subsidieprojecten. 
Resumerend kunnen deze baten de extra lasten voldoende dekken.

Toelichting baten

Projectbaten en -lasten
De projecten, die verricht worden met doeluitkeringen en subsidies, leveren geen of slechts een 
gering resultaat op, doordat bij deze projecten de kosten doorgaans niet volledig worden vergoed. 
De projectbaten zijn hoger dan begroot, door de uitbreiding van dienstverlening voornamelijk in de 
regio's IJmond en Zuid-Kennemerland, voor een groot deel op het gebied van bouw- en 
woningtoezicht en toeristische verhuur. Daarnaast is er sprake van een aantal niet-begrote nieuwe 
bijdragen, zoals voor de omgekeerde bewijslast energiebesparing en het project IJmond 
Bereikbaar. De externe projecten zijn eveneens hoger dan begroot. Deze worden volledig gedekt 
door projectbaten.

Overige baten
De overige baten bestaan volledig uit de vergoeding voor de informatievoorziening aan makelaars 
en sinds maart 2018 ook ten behoeve van bureaus. Deze baten zijn hierdoor en door de huidige 
woningmarkt relatief hoog.

Nagekomen baten
De nagekomen baten betreft een claim bij een verzekeringsmaatschappij, die hoger uitviel dan 
verwacht.
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Toelichting lasten

Salarissen en sociale lasten
De totale salarissen en sociale lasten geven de kosten weer van het totale personeel dat in deze 
verantwoordingsperiode bij Omgevingsdienst IJmond werkzaam is geweest, van zowel de 
kernformatie als de projectformatie. De salarissen en sociale lasten zijn hoger dan begroot 
vanwege de doorgroei van personeel in inschaling, de gestegen werkgeverslasten en in geringe 
mate de inzet op de uitbreiding van de dienstverlening en de subsidieprojecten. De toegenomen 
lasten worden door de toegenomen doorbelasting aan overeenkomsten en projecten gedekt.

Overige personeelslasten
De post inhuur derden is hoger dan begroot. Dit betreft in tegenstelling tot voorgaande jaren 
grotendeels de primaire processen. De inhuur is tijdelijk en het gevolg van uitstroom van 
personeel. In dit kader zal na de zomer wederom een juniorentraject worden gestart, zodat de 
inhuur voor de primaire processen afgebouwd kan worden. Daarnaast vindt ondersteuning plaats 
ten behoeve van ontwikkelingen als de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren, personeelszaken en diverse juridische ondersteuning.

Rente en afschrijvingen
De afschrijvings- en rentelast zijn beiden iets lager dan de begroting.

Overige bedrijfslasten
Het totaal van de overige bedrijfslasten ligt in totaal in lijn met de begroting. De lasten van de 
organisatieontwikkeling zijn hoger dan begroot, doordat de organisatie hier de eerste maanden van 
dit jaar intensief mee bezig is geweest. De begeleiding hiervan wordt afgebouwd, waardoor de 
lasten over het hele jaar beter in lijn met de begroting zullen komen. Deze verwachting geldt 
eveneens voor algemene lasten en de ICT-lasten, gezien het pas gestarte ICT-project voor data- 
analyses.

Nagekomen baten en lasten
De nagekomen lasten betreffen grotendeels verrekening op onze dienstverlening die dubbel in 
rekening was gebracht en service-afrekeningen 2018 ten aanzien van de huisvesting.

Overhead
De overheadlasten zijn hoger dan begroot grotendeels vanwege de eerder genoemde inhuurlasten.
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Financiële prognose geheel 2019

Financiële begroting (Incl. overhead) Prognose Begroting füWMKMMl
2019 2019 2018

BATEN
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo 6.319.403 6.319.403 mmm

Financiële begroting (Incl. overhead) Prognose Begroting Realisatie
2019 2019 2018

BATEN
|Dienstverleningsovereenkomsten, (subsidie)projecten en overige bijdragen I
| Baten overeenkomsten en ov (subs)projecten 4450 000 3 951 957 | 4 405.771 |

Overeenkomsten en (subsidie)projecten 4.450.000 3.951.957 4.405.771
Overige baten 30.000 18 000 26 195
Nagekomen baten 4.000 - 20 564
TOTAAL BATEN 10.803.403 10.289.360 10.820.959

Financiële begroting (Incl. overhead) Prognose Begroting Realisatie
2019 2019 2018

LASTEN
IPersonele lasten
Salarissen en sociale lasten 7 925000 7 825 159 7982 032
Werving & personeelsbeleid 10 000 4 000 8301
Inhuur derden 350 000 82 000 159.447
Scholing & employability 160 000 160 000 161 517
Overige personeelslasten 160.000 150.000 201 261
Subtotaal personele lasten 8.605.000 8.221.159 8.512.558

| Kapitaals lasten
Afschrijvingslast Gebouw 65 300 65 300 65 260
Afschrijvingslast Verbouw ing & inventaris 80.000 85 000 82 840
Afschrijvingslast Vervoermiddelen 10 000 26 000 13 676
Afschrijvingslast ICT 86 000 90.600 94 964
Rentelast vaste schuld (aanschaf pand) 188 400 188 400 188 209
Subtotaal kapitaalslasten 429.700 455.300 444.950

lOverige bedrijfslasten I
PZ-zaken/ salarisadministratie 33 000 25 500 32 782
Organisatieontw ikkeling 30.000 28 000 28 880
Accountants- en advieskosten 27.000 24 000 26 100
Huisvestingskosten 195 000 177 000 196 270
Facilitaire kosten 18 000 18 000 25207
ICT-kosten 240 000 240 000 269 319
Handhavingskosten 14 000 14 000 17 057
Algemene kosten 273 000 273 000 255 315
Bankkosten 1 500 1.000 669
Subtotaal overige bedrijfslasten 831.500 800.500 851.599
Externe projectkosten 900 000 882 900 1.039 049
Nagekomen lasten 55 000 - 8 358
TOTAAL LASTEN 10.821,200 10.359.859 10.856.513

PROGRAMMA MILIEU EN LEEFOMGEVING
Prognose Begroting Realisatie

2019 2019 2018
Totaal baten 10 803 403 10 289 359 10 820 959
Totaal directe lasten 7 871 200 7503 976 8 035 723
Overhead 2 950 000 2 855 883 2 820.791
Saldo van baten en lasten 17.796- 70.500- 35.553-
Toevoeging aan reserves - - -

Onttrekking aan reserves 70 500 70 500 46 065
Resultaat
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Toelichting prognose

De verwachting is heden dat de rekening 2019 zal sluiten met een positief saldo van € 52.704. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit op basis van de eerste maanden is en de huidige kennis 
en verwachtingen en dat gezien de uitkomsten van diverse ontwikkelingen, doorstroom en 
verschuiving van personeel, inhuur en het aanstaande juniorentraject een zeer globale schatting is.
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Gebiedsbreed
a
' Gebiedsbrede uitvoering

Omgevingsdienst IJmond voert het volledige basis
takenpakket uit voor de gemeenten Beemster, 

"Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, 
i Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, 
LPurmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland 
en Zandvoort en voor de Provincie Noord-Holland. 
Voor een groot aantal gemeenten wordt daarnaast 
ook uitvoering gegeven aan de overige milieutaken 
(zowel vergunningverlening, toezicht en handhaving 

j^ls milieuadvisering en beleidsvoorbereiding en 
-uitvoering). In deze rapportage wordt beschreven 

'i^an welke taken op gebiedsbreed niveau uitvoering 
wordt gegeven.

rapportage Tl - 2019

fik
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Regulering ..............................................................

Zeer Zorgwekkende Stoffen
In 2019 zijn wij gestart met het project Zeer Zorgwekken
de Stoffen (ZZS). Voor dit project is een projectplan opge
steld en zijn een standaardbrief- en vergunningsteksten 
opgesteld. Drie (gemeentelijke) bedrijven zijn aangeschre
ven om inzicht te geven in de emissies van ZZS. Van de 
bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is, hebben 
wij een start gemaakt met de ZZS-scan,

(LPG) tankstations
Dit jaar voeren wij bij LPG-tankstations aspectcontroles 
uit. Deze controles zijn gericht op het lossen van LPG 
en het kunnen tanken van LPG zonder dat een toezicht
houdend persoon aanwezig is. Inmiddels zijn de Aspect
controles gestart voor het kunnen tanken van LPG zonder 
toezichthoudend persoon.

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld activiteitenbesluit/mob el breken/sloop/BLBI

129
milieuvergunningen

28
maatwerk

14
vrijstellingen geluidhinder

52

Toezicht en handhaving

WEELABEX
In het kader van een analistencursus zijn twee medewer
kers een onderzoek gestart naar het toezicht op E-waste. 
Het onderzoek bestond uit interviews binnen de hele 
afvalketen (onder andere kringloopwinkels, elekronica- 
keten en verwerker), bedrijfsbezoeken binnen en buiten 
het werkgebied, een administratief onderzoek en partners 
die zijn bevraagd.
Het innemen van E-waste kan vergunningsplichtig zijn. De 
WEELABEX-voorschriften moeten dan zijn opgenomen in 
de omgevingsvergunning, In het volgende tertaal worden 
de E-waste-stromen binnen ons werkgebied geanalyseerd 
op basis van de gegevens uit het Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen.

Asbestdaken
Dit jaar zullen wij, samen met gemeenten en andere 
belanghebbenden organisaties, bepalen welke strategie 
en handelswijze wij inzetten in aanloop naar het asbest- 
dakenverbod. Informeren is daarbij de eerste stap. Vanuit 
onze toezichtstaak letten wij op de juiste verwijdering van 
asbestdaken en het voorkomen van illegale saneringen en 
dumpingen. Gedurende de eerste vier maanden hebben wij 
ons plan van aanpak opgesteld en afgestemd samen met 
gemeenten. De rest van dit jaar zal onze focus liggen op 
bewustwording bij inwoners. We maken daarvoor gebruik 
van brieven, persberichten, website en bijeenkomsten. In 
het kader van een analistencursus zijn twee medewerkers 
Omgevingsrecht een onderzoek gestart naar indicato
ren van malafide asbestverwijderingbedrijven, Door het 
herkennen van deze indicatoren willen wij de bedrijven 
efficiënt op kunnen sporen. Hierdoor moet onnodige 
asbestblootstelling worden voorkomen, Door middel van
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interviews met ervaringsdeskundigen bij collega Omge- 
vingsdiensten wordt getracht dubbel werk te vermijden en 
informatie te verzamelen. Er worden hierbij verbanden 
onderzocht tussen de informatie uit het Landelijk Meld
punt Afvalstoffen, startmeldingoverzicht, landelijke 
VIHB-lijst. De uitkomst van de analyse vormt de input van 
de bovengenoemde strategie.

pleegd op de implementatie van de informatieplicht. Er 
zijn stappen ondernomen op het inrichten van de syste
men, bedrijvenlijsten uitgedraaid voor het direct aan
schrijven van bedrijven en er is een standaardtekst voor 
in de brieven opgesteld.

Inspecties ...............................................................

niet door een daartoe gecertificeerd bedrijf en het over
schrijden van de geluidsvoorschriften. Vier boeterapporten 
voor het verkopen van alcohol aan minderjarigen en het 
verkopen van alcohol zonder drank- en horecavergunning.

Asbest

Amm on ia kkoel installaties
De administratieve controles op naleving van keuring/ 
controle en onderhoud van de in het werkgebied aan
wezige ammoniakkoelinstallaties over 2018 is afgerond. 
Hierbij is een stijgende lijn van rapporteren door installa
teurs zichtbaar mede doordat steeds meer installatie
bedrijven overgaan op digitalisering van logboekgegevens. 
Er zijn enkele tekortkomingen geconstateerd, waarop de 
betreffende bedrijven zijn aangeschreven, die inmiddels 
verholpen zijn.

Legionella bij waterzuivering
Vanuit het Ministerie van Inspectie en Waterstaat is de 
vraag gesteld landelijk een inventarisatie te maken van 
de Afvalwater Zuiveringsinstallaties (AWZI) bij bedrijven. 
Vanwege een legionella-uitbraak bij een AWZI in Brabant 
wordt landelijk onderzoek gedaan naar de risico's en 
oplossingen om een legionella-uitbraak te voorkomen. Via 
een bijeenkomst van het RIVM, georganiseerd voor alle 
omgevingsdiensten, hebben wij ons laten informeren over 
de risico's bij AWZI's. Ons werkgebied kent op dit moment 
zeven AWZI's waarvoor wij het het bevoegd gezag zijn.

Energiebesparing
Voor alle gemeentes is er in het eerste tertaal inzet ge-

Handhaving

10
strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

5
opgelegde 

bestuurlijke lasten

41
vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

ontvangen meldingen

495
afgeronde inspecties

130

Toezicht bodem

ontvangen Bbk meldingen
132

afgeronde Bbk-inspecties

70

Signaleringen, incidenten en calamiteiten

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben wij drie PV's 
uitgeschreven voor het overschrijden van de geluidsvoor
schriften en het niet hebben van een geluidbegrenzer. 
Twee SAM-verbalen voor afvaldumping en het verwijderen 
van asbest door een niet-gecertificeerd bedrijf. Drie bsbm's 
voor het slopen zonder sloopmelding, terwijl daarbij asbest 
is of zal worden verwijderd, het verwijderen van asbest

incidenten/calamiteiten

OÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊm
gemelde ongewone voorvallen

• odijmond
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tn
Klachten

1
7

overtredmg(en) 
geconstateerd i i oké

INSPECTIES INSPECTIES
controle EED controle erkende 

maatregelen

PLAATSING
datalogger

r
w

163
totaal geluid
ontvangen (inciioiaag-
klachten frequent gelu.d)

ri7

78
geur

5
stof

15 2 5
afval bouw water

[illegale bouw/ 
gebruik)

18 2 5
openbare asbest licht

orde

6 - -
bodem sloop overig

Samenwerking met partners

Detachering voor energietransitieprojecten bij de gemeen
te Bergen.

Advisering

Warme overdracht bodemtaken
Voor de warmte overdracht van bodemtaken hebben wij 
gedurende het eerste tertaal het interne plan van aanpak 
afgemaakt en zijn wij gestart met het concreet in kaart 
brengen van het overgangsrecht. Het bestuurlijk bodem- 
beraad is voor elke portefeuillehouder milieu geannoteerd.

Lood bij speeltuinen
Begin 2019 is bij diverse speeltuinen onderzoek gedaan 
naar lood in de bodem bij speelplaatsen. Inmiddels zijn

omwonenden geïnformeerd over de onderzoeken en de 
resultaten.

Energietransitie

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

Circulaire economie
Gefaciliteerd bij de werkgroep Belemmeringen in wet en 
regelgeving binnen MRA voor het meldingsloket. Daar
naast zijn we bezig met uitrol van de roadmap Circulair 
Inkopen. Hiervoor ondersteunen wij bij het opstellen van 
beleid en zelf zullen wij het convenant voor circulaire in
kopen ondertekenen.

Bedrijventerreinen
Greenbiz IJmond heeft het model 'Energiepotentieelscan' 
van TNO gekregen. Dit model wordt gebruikt om een in
schatting te maken van het energieverbruik, de mogelijke 
energiebesparing en potentie voor duurzame opwek op 
bedrijventerreinen. De scan is nu uitgevoerd voor vijf 
bedrijventerreinen in de regio IJmond, maar kan voor het 
gehele werkgebied van de Omgevingsdienst uitgerold 
worden.

Regionale energiestrategie
Naast de energietransitie gebouwde omgeving door 
middel van de transitievisie warmte, hebben gemeenten 
zich bereid gevonden om de doelstelling van duurzame op
wekking van elektriciteit var 35 TwH in 2030, te realiseren 
middels de Regionale Energie Strategie (RES). Daarmee 
krijgen gemeenten de ruimte om naar eigen inzicht hun

mm odijmond
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opgave qua omgevingsbeleid voor meer hernieuwbare 
energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare 
warmte) concreet te beleggen. In de RES is Nederland 
onderverdeeld in 30 energieregio's. De Provincie Noord- 
Holland is opgedeeld in Noord-Holland-Noord (RES NHN) 
en Noord-Holland-Zuid (RES NHZ). Binnen de RES Noord 
Holland Zuid heeft ook een verdeling plaatsgevonden, 
regio Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, IJmond/Zuid- 
Kennemerland, Zaanstreek/Waterland, Haarlemmermeer 
en Amstelland/Meerlanden. Later zullen deze worden 
samengevoegd tot een de RES Noord-Holland-Zuid, Deze 
wordt opgeleverd een jaar na ondertekening van het 
klimaatakkoord. Bedoeling is dat de RES wordt vastgesteld 
in de gemeenteraad. Verwachting is dat dat eind 2020 
zal zijn, afhankelijk van de ondertekening van het klimaat
akkoord.

Omgevingswet ......................................................

Leerkring vergunningen
Wij hebben deelgenomen aan de leerkring vergunningen 
en geholpen aan de evaluatie ervan. Later dit jaar wordt 
deze evaluatie gepubliceerd,

Pilots Omgevingswet
Wij hebben een bijdrage geleverd aan o.a. pilot Enge- 
wormer, Galgeriet, Bloemendaal en Pilot de Pijp.

Omgevingstafel
In het eerste tertaal is de Omgevingstafel van 16 mei voor
bereid. Deze tafel stonden de thema's bedrijfsprocessen, 
serviceformules en het concreet maken van het werk
proces vergunningen centraal.

Tijdsbesteding projecten

mobiliteit
■ industrie
■ gebouwde omgeving
■ energie 

landbouw

Maatschappelijk vastgoed
Om basisscholen te ondersteunen bij de kansen die 
energiebesparing hen biedt, hebben wij bij diverse basis
scholen onze datalogger geplaatst. Hieruit kwam diverse 
verbeteringen naar voren om het gasverbruik te vermin
deren en leidingen te isoleren. Landelijk hebben wij, op 
verzoek van het ministerie van BZK (Ruimte OK), een 
presentatie gegeven voor schoolbesturen,

Green Deal Zorg
Vanuit de Green Deal Zorg is op 10 januari 2019 het 
bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg uitgereikt 
aan Heliomare voor de locatie in Heemskerk. In alle regio's 
wordt samengewerkt met de Green Deal Zorg, In Haarlem 
maakt de Green Deal Zorg sinds 8 maart 2019 onderdeel 
uit van het Haarlems Klimaatakkoord.

• • odijmond
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a
Regio IJmond

I

e 
rn
1 
7
7

rapportage Tl • 2019

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

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

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

Regulering, toezicht en handhaving

In 2019 hebben wij de gebiedsgerichte en informatie- 
gestuurde benadering van toezicht en handhaving in de 
regio IJmond voortgezet. Per gemeente zijn er toezicht
houders die verantwoording dragen voor het toezicht en 
fungeren als aanspreekpunt voor regionale partners. Er is 
expliciet aandacht voor lokale verschillen en kenmerken 
waardoor het mogelijk is om snel in te spelen op ontwk- 
kelingen. Tegelijkertijd kan er geprofiteerd worden van de 
kennis en ervaring die in andere regio's en bovenregionaal 
wordt opgedaan.

Wettelijk adviseurschap
Het uitvoeren van het wettelijk adviseurschap vraagt 
continu om aandacht. In 2019 zullen wij samen met 
andere overheden, zoals GS, OD NZKG, gemeenten en 
ODIJ het wettelijk adviseursschap onder de loupe nemen. 
Op deze manier willen wij de onderlinge verwachtingen 
helder krijgen.

Programma’s en projecten

Mobiliteit
Mobiliteit en het klimaatakkoord 
Via het programma IJmond Bereikbaar willen wij mobili- 
teitsmaatregelen terug laten komen in de doelen var het 
klimaatakkoord. Minder vervoersbewegingen, schone(re) 
vervoersbewegingen en een goede doorstroming van het 
verkeer zorgen voor een aanwijsbare vermindering van 
C02-uitstoot. Providers als Toogethr (samenrijden) en

Buurauto (zakelijk autodelen) dragen daar aan bij. Fiets- 
stimulering blijft ook een belangrijk thema van IJmond 
Bereikbaar: werkgevers combineren vitaliteit en bereik
baarheid.

Fietschallenges
Afgelopen maanden hebben wij samen met de bedrijven 
3 fietschallenges georganiseerd. In het vervolg van 2019 
worden er nog 6 verwacht.

Pont
In 2019 hebben wij veelvuldig overleg gevoerd met de 
gemeente Velsen en RWS (ondersteund door het platform 
UB) n.a.v. de verlenging van de sluiting van de sluizen- 
route t/m mrt 2021. Dit overleg heeft ertoe geleid dat de 
dienstregeling van de 2" pont is uitgebreid. Deze vaart op 
werkdagen tussen 6.30 en 18.30 uur. Dat betekent iedere 
10 minuten een afvaart.

Verduurzaming transport
Om ook de impact van de Transportsector op de IJmond 
terug te dringen is IJmond Bereikbaar begin dit jaar in 
gesprek gegaan met vervoerders en verladers in de regio. 
Tijdens een eerste inspiratiesessie zijn stappen besproken 
om transpoT in de regio te verduurzamen.

Warmtenet IJmond
Vorig jaar hebben wij samen met betrokken woningbouw
corporaties, de gemeenten, HVC en Omgevingsdienst ge
werkt aan een haalbaarheidsanalyse voor het warmtenet. 
Met de corooraties is gekeken hoeveel woningen er aange
sloten zouden kunnen worden op het warmtenet. Hieruit 
kwam naar voren dat de corporaties voldoende woningen 
aan kunnen en willen sluiten om de businesscase haalbaar

mm odijmond
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te maken. Met de aangeleverde aantallen is een concept 
tracé opgesteld voor een primair net. Dit net wordt op dit 
moment met de verschillende gemeenten getoetst op de 
geplande projecten per gemeente om zo werk af te kun
nen stemmen en daarmee naar een concretere versie van 
het primaire net toe te werken.

RES IJmond/Zuid-Kennemerland 
Binnen de RES Noord Holland Zuid heeft een verdeling 
plaatsgevonden, waarbij de 7 gemeentes binnen de regio 
Umond (Heemskerk, Beverwijk, Velsen) en Zuid-Kennemer- 
land (Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort) 
informatie aanleveren voor de deelRES IJZK. UZK is een 
van de zes deelRES-en binnen Noord-Holland-Zuid. Op 
oit moment zijn de gemeentes vertegenwoordigd in een 
regiegroep en worden de werkzaamheden uitgezet bij de 
verschillende onderdelen van de gemeenten om zo tot een 
onderbouwd bod voor de (deel)RES te komen. Later zal 
dit bod worden samengevoegd tot een de RES Noord- 
Holland-Zuid. De RES wordt vastgesteld in de gemeente
raad, Vaststelling is afhankelijk van de ondertekening van 
het klimaatakkoord en zal in verwachting eind 2020 zijn.

GreenBiz Umond 
Subsidie zonnepanelen
Afgelopen maanden is intensief campagne gevoerd om 
voor geïnteresseerde ondernemers (met een dakopper- 
vlak groter dan 2.000m2) kosteloos en vrijblijvend SDE+ 
subsidie aan te vragen voor zonnepanelen, Na toekenning 
medio juni wordt, op basis van een uitgewerkte business- 
case, de haalbaarheid en plaatsing van zonnepanelen 
uitgewerkt. GreenBiz Umond heeft voor 24 bedrijven,
28 subsidies aangevraagd, voor ruim 10 Megawatt aan 
zonne-opwek (ruim 100,000 m2 dakoppervlak).

• odijmond
O/VGEVINGSDIENST UMOND

Erkende maatregelen
Bedrijven met een energieverbruik >50.00 kWh zijn 
benaderd met een aanbod voor een energiescan. Uit de 
scans blijkt duidelijk hoe bespaard kan worden op het 
energieverbruik en welke maatregelen het meest kansrijk 
zijn. Er is gekeken naar Erkende maatregelen (met een 
terugverdientijd tot 5 jaar). Daarnaast zijn diverse fact- 
sheets ontwikkeld met specifieke informatie voor onder
nemers (o.a. pv-panelen, informatie en meldingsplicht 
Energiebesparing).

Bouwloket, Huizenaanpak en Duurzame Huizenroute. 
De vereiste 50% cofinanciering is bijna overal rond. 
Ruimte voor lokale projecten wordt benut.

Energiepotentieelscan
Greenbiz Umond heeft het model 'Energiepotentieelscan' 
van TNO gekregen. Dit model wordt gebruikt om een in
schatting te maken van het energieverbruik, de mogelijke 
energiebesparing en potentie voor duurzame opwek op 
bedrijventerreinen te maken. De scan is nu uitgevoerd voor 
5 bedrijventerreinen in de regio Umond, maar kan voor 
het gehele werkgebied van de Omgevingsdienst uitgerold 
worden.

GreenBiz Energy
In april is het lokale energieplatform Greenbiz Energy 
van start gegaan. Dit is een platform waar peer-to-peer 
verhandeling van energie mogelijk gemaakt wordt. Onder
nemers worden op deze manier gestimuleerd om lokaal 
meer duurzame stroom te gaan opwekken en verhandelen.

Regionaal energiebesparingsprogramma 
De regio's Umond en Zuid-Kennemerland hebben voor 
3 jaar subsidie toegekend gekregen door provincie 
Noord-Holland. De subsidie is bestemd voor energiebespa
ring bij particuliere woningen. Vanuit deze subsidie zijn dit 
jaar drie regionale projecten van start gegaan: Duurzaam

TERUG NAAR INHOUD GO
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a Beverwijk
I
6 Takenpakket
tn • Basistakenpakket

• Volledige milieutakenpakket inclusief beleids
voorbereiding en -uitvoering

• Toezicht Drank en Horecawet
• Toezicht bij evenementen

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

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

H rapportage Tl - 2019

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld, activiteitenbesluit/mobiel brekan/sloop/BLBI

15

milieuvergunningen

Inspecties

overtreding(en)
geconsta:eerd

oké

afgerond

milieu - totaal

maatwerk

vrijstellingen geluidhinder

24

Toelichting
Door Tennet TSO B.V. is in 2018 een omgev ngsvergunning 
milieu aangevraagd voor het plaatsen van een transfor- 
matorstation aan de Zeestraat, Naar aanleiding van de 
ontwerpvergunning zijn door o.a, omwonenden veel 
vragen gesteld omtrent geluid. Tennet is nu voornemens 
aanvullende geluidmaatregelen te nemen. De huidige ver- 
gunningprocedure wordt doorgezet terwijl de aanvullende 
maatregelen worden nagerekend.
Het daadwerkelijk aantal verleende vrijstellingen ligt hoger 
(op 34), omdat er met één aanvraagformul er meerdere 
data kunnen worden aangevraagd.

De meeste overtredingen kwamen voor bij metaalbranche 
en onderwijsinstellingen.
Informatiegestuurd toezicht;
Bij enkele horeca-inrichtingen, waarover wij vorig jaar 
klachten ontvingen en waar wij overtredingen constateer
den, is afgelopen maanden toezicht gehouden op blijvende 
naleving, Bij een nieuwe horeca-gelegenheid is in samen
werking met gemeente en politie ingezet op regulering, 
ter voorkoming van klachten en omdat de inrichting niet 
gemeld in werking was. Dit wordt komende maanden 
voortgezet.

3
strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+3sbm)

O
opgelegde 

bestuurlijke lasten

©

<

vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

2 pv's horeca voor het overschrijden van geluidsvoorschrif- 
ten (1 Beverwijk, 1 Wijk aan Zee). 1 SAM-verbaal voor het 
leegschudden van een zitzak op de openbare weg.

m* odijmond
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Klachtenontvangen (asbest)sloopmeldingen

27
afgeronde inspecties (asbest)sloop
20

ontvangen Bbk meldingen

afgeronde Bbk-inspecties
D

KJ

totaal
ontvangen
klachten

Energie

^ ̂  ^
INSPECTIES INSPECTIES PLAATSING

controle EED controle erkende datalogger 
maatregelen

Evenementen

evenementen

• • odijmond
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6
geluid 

(mei 0 laag 
freauent geluid)

5
openbare

orde

10
geur

1
asbest

1
stof

1
licht

3
afval bouw water

(illegale bouw/ 
gebruik)

bodem sloop overig

Ruimtelijk

milieuadvies bij RO/bouw

OÊÊÊÊÊÊÊM
hogere waarden besluit

Ten behoeve van het Bestemmingsplan Woongebied Oost 
twee ontwerp besluiten hogere waarden genomen en ter 
visie gelegd.

EV-advisering
Wij hebben veel inzet gepleegd vppr de ruimtelijke ont
wikkeling aan het Gooiland: onbemand tankstation met 
2 fastfoodrestaurant, ivm aanwezigheid hogedruk aard
gastransportleiding (bouwen in 100% letaliteitzone). 
Transformatie Kop van de Haven/Parallelweg - 2 overleg- 
sessie o.l.v. gemeente Beverwijk.

TERUG NAAR INHOUD GO
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Advies ............................................

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)
8

begeleiding monitoringslocaties

, begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten
0 ™
1
Ci Toelichting

Voor de locatie Breestraat 89-A/\eerplein is in februari een 
grondwatermonitoring uitgevoerd, in maart gerapporteerd 
en ter instemming naar bevoegd gezag gestuurd. De 
grondwatermonitoring voor locatie Aagtenpark is in maart 
uitgevoerd, de rapportage zal in mei naar het bevoegd 
gezag worden gestuurd.
Het project ten behoeve van gevelisolatie van 77 woningen 
Baanstraat en Alkmaarseweg loopt, Uitvoering vindt plaats 
via adviesbureau Metz.

Drank en Horeca

basiscontroles
O leeftijdsgrensinspecties

geconstateerde overtredingen 

opgelegde processen verbaal

Toelichting
De leeftijdsgrensinspecties, die wij in april hebben afge
rond, betrof een eenmalig project voor de gemeente.
3 boeterapporten voor het verkopen van alcohol aan 
minderjarigen.

Programma's en projecten

Energietransitie
Gemeente Beverwijk neemt samen met de gemeenten 
Heemskerk en Velsen deel aan de deelRES IJmond/ 
Zuid-Kennemerland. In het eerste kwartaal is er gewerkt 
aan de vorming van een regiegroep deelRES IJZK.

TransitieVisie Warmte
In 2018 is er gewerkt aan de verkenning TransitieVisie 
Warmte. Deze is eind 2018 opgeleverd en in het eerste 
kwartaal 2019 met de IJmondgemeenten besproken.
Deze verkenningen zijn de opmaat naar een TransitieV sie 
Warmte, die door middel van participatie afgerond kunnen 
worden. Voor de gemeente Beverwijk is de ambitie om 
dit in 2021 te doen. De afgelopen tijd is er met Beverwijk 
en de andere IJmondgemeenten afgestemd hoe deze 
participatie voor de TransitieVisie Warmte vorm meet krij
gen. In 2018 is al een start gemaakt met de vorming van 
een klankbordgroep met inwoners. Wledio juni komt deze 
klankbordgroep wederom bij elkaar.

Tijdsbesteding projecten

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

•• odijmond
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Heemskerk
Takenpakket
• Basistakenpakket
• Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

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

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

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

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

AAilieu
Inspecties

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

tmmÊÊÊÊÊÊmm
milieuvergunningen

vrijstellingen geluidhinder

Toelichting
Eye (voormalig fimmuseum) heeft een wens om de opslag 
van films uit te breiden. Wij hebben de wens om de risico- 
contouren voor deze inrichting te verkleinen, In gezamen
lijk overleg is opdracht gegeven om de risico's van de 
huidige situatie en toekomstige situatie in kaart te bren
gen. De resultaten worden later dit jaar verwacht.
Het daadwerkelijk aantal verleende vrijstellingen geluid
hinder ligt op 6, omdat er met één aanvraagformulier 
meerdere data kunnen worden aangevraagd.

overtreding(en)
geconstateerd

oké

afgerond

milieu - totaal

De meeste overtredingen zijn geconstateerd bij de 
branche laagdrempelige horeca.

ontvangen (asbest)sloopmeldmgen
20

afgeronde inspecties (asbest)sloop

12

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

m odijmond
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e Energie Klachten

1
7

overtreding(en) 
geconstateerd i | oke

7

INSPECTIES INSPECTIES PLAATSING
controle EED controle erkende datalogger 

maatregelen

13
totaal
ontvangen
klachten

7
geluld

>(incl. 1 laag 
frequent geluid)

3
geur

1
stof

openbare asbest 
orde

licht

1
afval bouw water

(illegale bouw/ 
gebruik)

1
bodem sloop overig

Controle erkende maatregelen;
8 overtredingen bij 4 inrichtingen geconstateerd. 
Branches: onderwijs, supermarkt, tankstation, café & 
restaurants

Evenementen

evenementen

De evenementen die in het centrum van Heemskerk 
plaatsvinden worden alle in het najaar geëvalueerd. De 
nadruk zal hierbij liggen op de geluidsbelasting richting 
omgeving.

Ruimtelijk

milieuadvies bij RO/bouw

hogere waarden besluit

Voor de nieuwe woningen aan de Debora Bakelaan (BP 
Slotvrouwe) is een ontwerp hogere waardebesluit geno
men en ter visie gelegd. Ten behoeve van de woningen in 
Bestemmingsplan De Velst deel 2 en Bestemmingsplan De 
Splinter zijn hogere waarden vastgesteld.

Advies ............................................

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen) 

begeleiding monitoringslocaties

1
begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

1

Voor de locatie Kerklaan is in maart een grondwater- 
monitoring uitgevoerd, in april gerapporteerd en ter 
instemming naar bevoegd gezag gestuurd.
Op dit moment wordt bij 35 woningen aan de Rijksstraat
weg gevelisolatie aangebracht en wordt op een gedeelte 
van de Rijksstraatweg stil asfalt gelegd. Uitvoering vindt 
plaats via adviesbureau Metz.

mm odijmond
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Drank en Horeca

basiscontroles 

leeftijdsgrensinspecties 

geconstateerde overtredingen 

opgelegde processen-verbaal

Dit jaar zijn wij gestart met het uitvoeren van Drank- en 
Horecacontroles. De controles bestaan uit basis- en 
leeftijdsinspecties. De gemeente wordt over de resultaten 
apart geïnformeerd.

TransitieVisie Warmte
In 2018 is er gewerkt aan de verkenning TransitieVisie 
Warmte, Deze is eind 2018 opgeleverd en in het eerste 
kwartaal 2019 met de Umondgemeenten besproken.
Deze verkenningen zijn de opmaat naar een TransitieVisie 
Warmte, die door middel van participatie afgerond kunnen 
worden. Voor de gemeente Heemskerk is de ambitie om 
dit in 2021 te doen. De afgelopen tijd is er met Heemskerk 
en de andere Umondgemeenten afgestemd hoe deze 
participatie voor de TransitieVisie Warmte vorm moet 
krijgen. In 2018 is al een start gemaakt met de vorming 
van een klankbordgroep met inwoners. Medio juni komt 
deze klankbordgroep wederom bij elkaar.

Tijdsbesteding projecten

G

Programma's en projecten

Wij werken voor de gemeente Heemskerk aan het Milieu
beleidsplan 2019-2023. Om input op te halen voor dit plan 
organiseerden wij een bijeenkomst voor zowel raadsleden 
als een klankbordgroep van inwoners. Overige inwoners 
zijn betrokken door middel van een enquête, Voor de 
zomer zal het concept naar College en Raad gaan, waarna 
het ter inspraak wordt gelegd.

GreenBiz
Zeven bedrijven op bedrijventerrein De Trompet zijn 
gefaciliteerd bij offerteaanvragen voor zonnepanelen. Dit 
loopt door in 2019. Daarnaast zijn op De Trompet en De 
Houtwegen de eerste contacten gelegd met ondernemers 
om kansen op het terrein in beeld te brengen en GreenBiz 
IJmond een nieuwe impuls te geven.

Energietransitie
Gemeente Heemskerk neemt samen met de Omgevings- 
dienst IJmond, Velsen en Beverwijk deel aan de deelRES 
Umond/Zuid-Kennemerland. In het eerste kwartaal is er 
gewerkt aan de vorming van een regiegroep deelRES IJZK

mobiliteit
■ industrie
■ gebouwde omgeving
■ energie 

landbouw

odijmond
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a Uitgeest
e Takenpakket
f)l • Basistakenpakket

• Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids
voorbereiding en -uitvoering

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

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

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

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

OMGEVINGSDIENST IJMOND

AAilieu

Regulering, toezicht en handhaving

l.h.k.v. project tankstations, zijn alle tankstations gecon
troleerd.

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

Inspecties

overtreding(en)
geconstateerd

oké

afgerond

milieu - totaal

afgeronde meld activiteitenbesluit/nobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

1

vrijstellingen geluidhinder

Toelichting
Vergunning verleend voor onbemand afleveren brand
stoffen (geen LPG).
Het daadwerkelijk aantal verleende vrijstellingen geluid
hinder ligt op 7, omdat er met één aanvraagformulier 
meerdere data kunnen worden aangevraagd.

De meeste overtredingen zijn geconstateerd bij 
autobedrijven en koel- en vrieshuizen.

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

rmÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
afgeronde inspecties (asbest)sloop

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

TERUG NAAR INHOUD GO
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Energie Klachten

overtreding(en)
geconstateerd

INSPECTIES INSPECTIES
controle EED controle erkende 

maatregelen

PLAATSING
datalogger

V
L 2

totaal
ontvangen
klachten

2
geluid

(mei 1 laag 
frequent aeluid)

2
geur stof

1
openbare asbest 

orde

1
licht

ra

afval bouw
(illegale bouw/ 

gebruik)

water

bodem sloop overig

Plaatsing dataloggers bij:
basisscholen, GreenBiz bedrijven, gemeentehuis Drank en Horeca Wabo/BWT

Ruimtelijk

milieuadvies bij RO/bouw

basiscontroles 

leeftijdsgrensinspecties 

geconstateerde overtredingen 

opgelegde processen verbaal

Overtreding: geen Drank- en Horecavergunning.

u
afgeronde
inspecties
BWT

onderverdeling naar melding/controle: 

overtredingen 

opgelegde bouwstop 

inspecties handhavingszaken 

overige inspecties (BAG, etc.) 

illegale bewoning 

klachten

bouwkundige advisering 

constructieve toets akkoord 

constructieve toets niet akkoord 

monumenten controles

mm odijmond
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h Brandveiligheid (DVO)
tn.......................................................

Bij milieucontroles wordt integraal de brandveiligheid 
1 meegenomen. Een aantal organisaties/instellingen worden 

alleen op brandveiligheid gecontroleerd omdat de milieu- 
relevantie gering is.

aantal controles 

aantal adviezen / toetsen PvE 

inspecties waarbij overtreding(en) geconstateerd 

aantal opgelegde PV's

Programma’s en projecten

TransitieVisie Warmte
In januari is de raad geïnformeerd over verkenning voor de 
Transitievisie Warmte. Voor bijna alle wijken, behalve het 
buitengebied is een collectieve warmtenet het alternatief 
dat tegen de laagste maatschappelijke kosten kan worden 
gerealiseerd. Voor het opstellen van de Transitievisie 
warmte moet nog een afweging worden gemaakt om tot 
een keuze te komen welke wijken voor 2030 van het aard
gas af kunnen. Hiervoor is een participatietraject gestart 
met stakeholders en vertegenwoordigers van bewoners en 
bedrijven. Na de zomer zullen alle bewoners hierbij worden 
betrokken en zal de visie aan de raad worden voorgelegd.

Haalbaarheidsonderzoeken Warmtenet 
De HVC heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
naar een warmtenet. Ook de energiecooperatie DUEC 
onderzoekt collectieve warmteoplossingen.

Tijdsbesteding projecten

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

•• od ij mond
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Velsen
Takenpakket
• Basistakenpakket
• Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

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

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

• Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de energie- 
transitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en opwekking van hernieuwbare energie.
Toezicht op de Havenverordening 
Waaronder toezicht op reparaties aan schepen en de 
daarmee gepaard gaande veiligheid en milieurisico's, 
bunkeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen en 

afgifte van scheepsafvalstoffen. 
Namens de gemeente wordt ook 
geadviseerd over ontheffingen en 
over ligplaatstoewijzing.

T I

• • odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

23
milieuvergunningen

vrijstellingen geluidhinder

19
vervoer van explosieven

E
Toelichting
Wij hebben afgelopen maanden diverse (raads)vragen 
beantwoord over incidenten bij Harsco en Tata over onder 
meer de opslag van oxykalkslib en radioactiviteit.
Rigo verffabriek heeft een milieuneutrale melding inge
diend voor het plaatsen en verplaatsen van een PGS 15 
opslag.
Detailresult te Velsen-Noord is gesplitst in het noordelijk
en zuidelijk deel. Voor het zuidelijk deel ligt de definitieve 
beschikking van de revisievergunning ter visie. Voor het 
noordelijk deel wordt een melding Activiteitenbesluit 
ingediend.
Het daadwerkelijk aantal verleende vrijstellingen geluid
hinder ligt op 43, omdat er met één aanvraagformulier 
meerdere data kunnen worden aangevraagd.
Voor het overbrengen van explosieven voor civiel gebruik 
[WECG] is aan SCS een overbrengingsvergunning afge
geven voor een periode van 2 jaar naar het afleveradres 
Strandweg 2 in Umuiden.

Inspecties

overtreding(en)
geconstateerd

oké

afgerond

milieu - totaal

De meeste overtredingen zijn geconstateerd bij vis- 
verwerkende bedrijven.

Haventeam Umuiden
Begin 2019 lag voor het Haventeam Umuiden de focus op 
de hoeveelheid garagebedrijven in het havengebied. Wij 
hebben de lijst met de, bij ons bekende, autogerelateerde 
bedrijven (autospuiterijen, autoverkoop, garagebedrijven 
etc,) aangevuld met de gegevens vanuit de gemeente.
Op basis van de totaallijst is een analyse uitgevoerd op 
mogelijke risicobedrijven, Deze zijn voor een deel onaan
gekondigd gecontroleerd via een samenwerking met de 
politie. Daarbij zijn bijvoorbeeld garagebedrijven gecon
troleerd die zich niet bij ons hebben gemeld, maar wel 
meldingsplichtig zijn. Tot op heden zijn er overtredingen 
geconstateerd op gebied van de opslag van gevaarlijke 
stoffen, uitvoering van bodemonderzoek, filtering/af- 
zuiging bij metaalbewerking en afvalbeheer gevaarlijke 
stoffen.

In het kader van ondermijning wordt in navolg een nieuwe 
bedrijfslijst opgemaakt op basis van locaties met onbe
kend gebruik. Vanwege het ontbreken van een KvK-koppe- 
ling met ons systeem is een lijst uitgedraaid met locaties 
waar ooit een bedrijf gevestigd is geweest, het bedrijf

TERUG NAAR INHOUD GO
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In failliet is gegaan, verhuisd of beëindigd en er geen nieuw 

bedrijf is gevestigd. Op basis van deza lijst zullen nieuwe 
onaangekondigde, integrale controles uitgevoerd worden.

7
7
2 0
9

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

58

strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

opgelegde 
bestuurlijke lasten

afgeronde inspecties (asbest)sloop

Klachten

totaal
ontvangen
klachten

11
geluid

(mei 0 laag 
frequent geluid)

6
geur

1
stof

6 - 3
afval bouw water

(illegale bouw/ 
gebruik)

3
openbare asbest 

orde

3 1 - -
licht bodem sloop overig

Energie Evenementen

ontvangen Bbk-meldingen

19
afgeronde Bbk-inspecties

overtreding(en) 
geconstateerd i i oké

evenementen

incidenten/calamiteiten INSPECTIES INSPECTIES
controle EED controle erkende 

maatregelen

PLAATSING
datalogger

Controle erkende maatregelen: waarbij 3 overtredingen bij 
1 inrichting.

mm odijmond
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Havens

toezichtinspecties

O
©
o

geconstateerde overtredingen 

behandelde ontheffingen en meldingen 

adviezen ligplaatstoewijzing

overtredingen: met name overtredingen m.b.t. naleving 
voorschriften bij het werk.
ontheffingen/meldingen: voornamelijk voor de activiteit 

repareren.
adviezen: adviseren ligplaats voor schip geladen met 
gevaarlijke stoffen.

Havengerelateerde klachten
Wij hebben enkele geluidsklachten ontvangen over zee
schepen. Het gaat hierbij om overlast van machinekamer- 
ventilatoren of hulpgeneratoren. Er zijn in de havenveror
dening geen geluidsnormen vastgesteld, IM.a.v. de klachten 
bezoeken wij het schip en bespreken wij mogelijke maatre
gelen om de hinder te beperken.

Vernieuwen Havenverordening 2019
Er zal geen onderscheid in havenverordening en reglement
worden gemaakt. Er komt alleen een havenverordening.
De tekst is herschreven., zodat deze leesbaarder wordt 
voor de gebruikers. Indien mogelijk zal in de verordening 
worden uitgegaan van wat er mag i.p.v. wat niet mag. In 
januari 2019 is een consultatieronde geweest. Wij hebben 
hierop gereageerd. Op een aantal punten is de tekst aan
gepast. De toelichting van de artikelen is nog niet gereed.

LNG bunkeren
De gemeente Velsen heeft de huidige RHN2012 onlangs 
aangepast. In samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam 
NV onderzoeken wij op welke locaties LNG bunkeren vanaf 
een LNG-bunkerschip mogelijk is.

Ruimtelijk

milieuadvies bij RO/bouw

WÈÊÊÊÊÊÊm
hogere waarden besluit

begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

Advies ............................................

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

begeleiding monitoringslocaties

Voor locatie Zeeweg 263 en omgeving zijn in januari aan
vullende peilbuizen geplaatst en is een aanvullende grond- 
watermonitoring uitgevoerd. Voor de locatie Rivierenbuurt 
is in februari een grondwatermonitoring uitgevoerd, in 
maart gerapporteerd en ter instemming naar bevoegd 
gezag gestuurd.

Ten behoeve van de ontwerp bestemmingsplannen Lagers- 
straat en Van Diepenstraat zijn ontwerp besluiten hogere 
waarden genomen en ter visie gelegd.
Drie projecten gevelisolatie (41 woningen Hagelingerweg 
en Van den Vondellaan; 59 woningen diverse wegen, 
en 100 woningen langs de Zeeweg). Voor eerste twee 
projecten zijn de woningopnamen gestart en/of uitge
voerd. Begeleiding door Adviesbureau Metz. Sanerings
programma Zeeweg dient nog geaccordeerd te worden 
ooor BSV.

• f odijmond
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ern Programma's en projecten Tijdsbesteding projecten

1
GreenBiz
Begin 2019 is van het gehele bedrijventerrein Broekerwerf 
een Energie Potentieel Scan (EPS) gemaakt. Hieruit blijkt 
o.a. een technisch potentieel om een groot deel van de 
totale elektriciteitsvraag op te wekken met zonnepanelen.

1 Op 5 kaarten worden een globale indicatie gegeven van 
investeringskosten, jaarlijkse opbrengsten, terugverdien- 
tijden, resterend elektriciteitsverbruik en resterend gas
verbruik na verduurzamingsmaatregelen.

TransitieVisie Warmte
In 2018 is er gewerkt aan de verkenning TransitieVisie 
Warmte. Deze is eind 2018 opgeleverd en in het eerste 
kwartaal 2019 met de IJmondgemeenten besproken.
Deze verkenningen zijn de opmaat naar een TransitieVisie 
warmte, die door middel van participatie afgerond kunnen 
worden, Voor de gemeente Velsen is de ambitie om dit in 
2020 te doen. De afgelopen tijd is er met Velsen en de 
andere IJmondgemeenten afgestemd hoe deze partici
patie voor de TransitieVisie Warmte vorm moet krijgen.
In Velsen is in het eerste kwartaal gestart met de klank
bordgroep om de eerste participatie vorm te geven. De 
klankbordgroep, die bestaat uit inwoners van de gemeente 
Velsen is inmiddels meermaals bij elkaar gekomen.

Programmaplan energietransitie 
Gemeente Velsen neemt samen met de gemeenten 
Heemskerk en Beverwijk deel aan de deelRES IJmond/ 
Zuid-Kennemerland. In het eerste kwartaal is er gewerkt 
aan de vorming van een regiegroep deelRES IJZK.

• • odijmond
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mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw
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Regio
Zuid-Kennemerland

Gedurende de eerste vier meenden zijn er regiobreed 
nog geen relevante ontwikkelingen of werkzaamheden/ 
projecten uitgevoerd die vragen om een extra toelichting, 
De gemeentespecifieke projecten staan vermeld 
per gemeente.

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

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

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

» odijmond
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Bloemendaal
r
i
p Takenpakket
:,! • Basistakenpakket

• Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids
voorbereiding en -uitvoering

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

7
" Toelichting

• Basis- en milieutakenpakket

0 Waaronder vergunningverlening, toezicht en hand-
! having op het gebied van milieu door bedrijven,

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

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

rapportage T1 - 2019

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

ammÊÊÊÊ^mmÊm

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

gemelde ongewone voorvallen

Inspecties
Energie

INSPECTIES INSPECTIES PLAATSING
controle EED controle erkende datalogger 

maatregelen

Bij alle controles wordt gekeken of de erkende maat
regelen van toepassing zijn.

Dwangsom voor overtreding geluidsnormen en een 
stillegging i.v.m. sloop.

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

17
afgeronde inspecties (asbest)sloop

Evenementen ..........................................................

Op verzoek houden wij toezicht bij evenementen. Afge
lopen maanden is voor een aantal evenementen om advies 
gevraagd tbv het opstellen van de vergunning voor de 
betreffende evenementen, in verband met de handhaaf
baarheid daarvan,

m* odijmond
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Ruimtelijk Klachten

milieuadvies bij RO/bouw

mmÊÊmm
hogere waarden besluit

Voor het ontwerp bestemmingsplan Park Vogelenzang is 
een ontwerp hogere waardenbesluit genomen en ter visie 
gelegd.

Advies .....................................................................

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

r 12
totaal
ontvangen
klachten

>
geluid

(mei 0 laag 
frequent geluid)

8
geur

1
stof

1
afval bouw water

(illegale bouw/ 
gebruik)

3 - -
openbare

orde
asbest licht

2 - -
bodem sloop overig

Programma’s en projecten Tijdsbesteding projecten

Drank en Horeca

basiscontroles 

leeftijdsgrensinspecties 

geconstateerde overtredingen 

opgelegde processen-verbaal

Regionaal energiebesparingsprogramma 
De regio's IJmond en Zuid-Kennemerland hebben voor 
3 jaar subsidie toegekend gekregen door provincie 
Noord-Holland. De subsidie is bestemd voor energiebespa
ring bij particuliere woningen, Vanuit deze subsidie zijn dit 
jaar drie regionale projecten van start gegaan: Duurzaam 
Bouwloket, Huizenaanpak en Duurzame Huizenroute. De 
vereiste 50% cofinanciering is bijna overal rond, Ruimte 
voor lokale projecten wordt benut.

• • odijmond
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Haarlem•d
r

Takenpakket
• Basistakenpakket, exclusief de bodemtaken 

(enkel handhaving op verzoek)
• Bedrijfsgebonden milieutakenpakket, exclusief 

milieuadvisering en beleidsvoorbereiding en 
■uitvoering

• Toezicht bij evenementen
• Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven

Toelichting
• Basis- en bedrijfsgebonden milieutakenpakket

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

• Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven
Het signaaltoezicht op het gebied van brandvei ig- 
heid vindt plaats in afstemming met de VRK.

rapportage Tl - 2019
H

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

30

milieuvergunningen

Toelichting
Merck, Sharp en Dohme (MSD) heeft een aanvraag inge
diend voor de bouw van een nieuwe coldstore. In verband 
met een aantal aanpassingen in de bouw van de coldstore 
wordt de aanvraag door MSD aangepast waarna de ont
werpbeschikking kan worden opgesteld. Afhankelijk van 
interne ontwikkelingen binnen MSD worden er later dit 
jaar ook nog aanvragen voor milieuneutrale veranderingen 
verwacht.
Het Spaarne Gasthuis neeft een aanvraag voor een veran- 
deringsvergunning ingediend voor de herindeling van het 
pathologisch laboratorium. De aanvraag heeft betrekking 
op de opslag van gevaarlijke stoffen op het laboratorium. 
In 2018 is er al een paar keer vooroverleg gevoerd over de 
uitbreiding van Iron Mountain (voorheen Evoswitch). Met 
de uitbreiding van fase 1 vallen zij nog onder de reguliere 
regels maar bij fase 2 moet er eer vergunning aange
vraagd worden. GS wordt dan het bevoegd gezag en heeft 
ons verzocht om de VTH taken uit te voeren.

Inspecties

overtredmg(en)
geconstateerd

oké

afgerond

milieu - totaal

3
strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

1
opgelegde 

bestuurlijke lasten

12
vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

1 PV voor het niet hebben van een geluidbegrenzer.
1 SAM-verbaal voor het slopen zonder dat vooraf een 
sloopmelding was ingediend, waarbij de sloop een asbest- 
verdacht dak betrof en het bouwen zonder omgevings- 
vergunning. 1 Bsbm voor het zonder sloopmelding slopen, 
terwijl daarbij asbest is of zal worden verwijderd.

mm odijmond
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ontvangen (asbest)sloopmeldingen

169
afgeronde inspecties (asbest)sloop

31

incidenten/calamiteiten

gemelde ongewone voorvallen

1

Energie

Klachten

9
totaal
ontvangen
klachten

34
geluid

(mcl 0 laag 
frequent geluid)

24
geur stof

1 2 2
afval bouw water

(illegale bouw/ 
gebruik)

1
openbare asbest licht

orde

2 - -
bodem sloop overig

O O O

INSPECTIES INSPECTIES PLAATSING
controle EED controle erkende datalogger 

maatregelen

Erkende maatregelen wordt overal meegenomen. Bij deze 
bedrijven ligt het verbruik boven de drempelwaarden.

Evenementen ..........................................................

Wij houden op verzoek toezicht tijdens evenementen. 
Daarnaast worden wij voorafgaand aan het evenement 
betrokken bij het opstellen van de vergunning, in verband 
met de handhaafbaarheid daarvan. In het eerste tertaal is 
geen toezicht gehouden bij evenementen.

In 2019 willen we de onderlinge samenwerking van ver
schillende bevoegde gezagen verbeteren door samen met 
gemeente Haarlem, VRK en GGD te kijken of het wenselijk 
is om onderwerpen vanuit de evenementenvergunning 
over te hevelen naar de Omgevingsvergunning milieu.

Ruimtelijk

miheuadvies bij RO/bouw

1

Er is mondeling en schriftelijk geadviseerd t.a.v. de ruim
telijk ontwikkeling aan de Zuid-Schalkwijkerweg. De bouw 
van 32 grondgebonden woningen in de directe nabijheid 
van een hogedruk aardgastransportleiding.

• •

•• odijmond
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H rapportage Tl - 2019

| Heemstede

e
tn

7

Takenpakket
• Basistakenpakket
• Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

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

7
1 Toelichting

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

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

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

• Toezicht en handhaving Digitaal Opkopersregister 
Met toezicht op het DOR wordt heling van (tweede
hands) goederen tegengegaan.

«SiPlr

odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

maatwerk

1
strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

opgelegde 
bestuurlijke lasten

Toelichting
In Heemstede heeft AW Mense Groen BV besloten de 
vergunning aan te passen en het nabijgelegen tanks- l 
tation niet meer in de vergunning op te nemen. Hierdoor 
lopen daar nu twee procedures: Aanpassen vergunning 
AW Mense Groen BV en oprichtingsvergunning voor het 
tankstation

1 boeterapport opgelegd voor de verkoop van alcohol 
zonder drank- en horecavergunning.

ontvangen (asbest)sloopmeldingen
18

afgeronde inspecties (asbest)sloop

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk inspecties

incidenten/calamiteiten

1

TERUG NAAR INHOUD GO
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Energie

oké

Klachten

INSPECTIES INSPECTIES
controle EED controle erkende 

maatregelen

PLAATSING
datalogger

Controle EED: overtreding geconstateerd 
Bij alle controles wordt gekeken of de erkende maat
regelen van toepassing zijn.

Advies

1 iy

5 i
totaal geluid geur
ontvangen
klachten

(mcl 0 laag 
frequent geluid)

@ i As. J

i .
openbare asbest

orde
licht

afval bouw water
(illegale bouw/ 

gebruik)

bodem sloop overig

Drank en Horeca

Evenementen .........................................................

Wij houden op verzoek toezicht tijdens evenementen. 
Daarnaast worden wij voorafgaand aan het evenement 
betrokken bij het opstellen van de vergunning, in verband 
met de handhaafbaarheid daarvan.

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

umiÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊm
begeleiding gesubsidieerde gevelisolacieprojecten

basiscontroles

@
 5*

gil leeftijdsgrensinspecties

geconstateerde overtredingen 

opgelegde processen-verbaalRuimtelijk

milieuadvies bij RO/bouw

Voor project gevelisolatie 30 woningen Zandvoortselaan 
zijn de woningen door Adviesbureau Metz opgenomen. 
Daarnaast zijn twee woningen aan de Herenweg toe
gevoegd aan het project, Voor het gevelisolatieproject 
36 woningen Leidsevaartweg is opdracht gegeven aan 
adviesbureau Metz het ontwerpsaneringsprogramma op te 
stellen en in te dienen bij BSV.

mm odijmond
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Programma's en projecten

Regionaal energiebesparingsprogramma 
De regio's IJmond en Zuid-Kennemerland hebben voor 
3 jaar subsidie toegekend gekregen door provincie 
IMoord-Holland. De subsidie is bestemd voor energiebespa
ring bij particuliere woningen. Vanuit deze subsidie zijn dit 
jaar drie regionale projecten van start gegaan: Duurzaam 

Jit de digitale controles zijn 3 brieven last onder dwang- Bouwloket, Huizenaanpak en Duurzame Huizenroute. De 
som voortgekomen. vereiste 50% cofinanciering is bijna overal rond. Ruimte

voor lokale projecten wordt benut.

rn
Digitaal Opkopersregister

1
7

inspecties 

- digitale inspecties

mi geconstateerde overtredingen

Tijdsbesteding projecten

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

odijmond
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Zandvoort
Takenpakket
• Basistakenpakket
• Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

voorbereiding en -uitvoering
• Volledige Wabo-takenpakket

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

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

• Volledige Wabo-takenpakket
Waaronder vergunningverlening bouwen en ver
bouwen, RO- en bouw- en woningtoezicht en het 
secretariaat van de welstandscommissie.

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

mmmÊÊÊiam

strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

opgelegde 
bestuurlijke lasten

Milieuvergunningen
Vanwege de mogelijke komst van F1 is er veel vooroverleg 
gevoerd. Tevens zijn naar aanleiding van het klachten
patroon voorbereidingen getroffen om in tertaal 2 geluid 
te kunnen meten.

ontvangen (asbest)sloopmeldingen
28

afgeronde inspecties (asbest)sloop

8

Inspecties
ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

gemelde ongewone voorvallen

• odijmond
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H

Energie Klachten

oké

INSPECTIES INSPECTIES PLAATSING
controle EED controle erkende datalogger 

maatregelen

Controle EED: geen overtredingen 
Bij alle controles wordt gekeken of de erkende maat
regelen van toepassing zijn.

61 7
totaal geluid geur
ontvangen
klachten

X (incl. 0 laag- 
' frequent geluid)

^ 1
1 .

openbare asbest
orde

56 van de 61 geluidsklachten betreffen het circuit,

stcf

licht

1
afval bouw water

(illegale bouw/ 
gebruik)

bodem sloop overig

Ruimtelijk

milieuadvies bij RO/bouw
1

hogere waarden besluit

Ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie Kost- 
verlorenstraat 95 (Het Spalier) is een ontwerp hogere 
waardenbesluit genomen en ter visie gelegd,

Advies ............................................

begeleiding bodemtraiecten (4 zakentypen)

begeleiding monitoringslocaties

1
begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

1

Toelichting
Voor locatie Grote Krocht 21 en omgeving zijn in februar 
aanvullende peilbuizen geplaatst en is een aanvullende 
grondwatermonitoring uitgevoerd. In april is het Nader- an 
saneringsonderzoek afgerond en is het Saneringsplan in 
concept opgesteld.

Voor de gevelisolatie van 98 woningen aan de Zandvoort- 
selaan is een projectsubsidie aangevraagd bij BSV. De 
aanvraag is geaccepteerd en BSV heeft een voorberei- 
dingssubsidie toegekend van € 57.000 voor de verdere 
uitwerking.

» odijmond
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Drank en Horeca Programma's en projecten

basiscontroles (strandpaviljoens)

leeftijdsgrensinspecties 

geconstateerde overtredingen 

opgelegde processen-verbaal

Regionaal energiebesparingsprogramma 
De regio's IJmond en Zuid-Kennemerland hebben voor 
3 jaar subsidie toegekend gekregen door provincie 
Noord-Holland. Ce subsidie is bestemd voor energie
besparing bij particuliere woningen, Vanuit deze subsidie 
zijn dit jaar drie regionale projecten van start gegaan: 
Duurzaam Bouwloket, Huizenaanpak en Duurzame Huizen
route. De vereiste 50% cofinanciering is bijna overal rond. 
Ruimte voor lokale projecten wordt benut.

Tijdsbesteding projecten

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw

m odijmond
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rapportage Tl - 2019

Regio Zaanstreek- 
Waterland

*
4

2
0 De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de 
,gemeenten Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, 
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en 
Wormerland. Omgevingsdienst Umond werkt voor 
al deze gemeenten, behalve gemeente Zaanstad,

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

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

Gedurende de eerste vier maanden zijn er regiobreed 
nog geen relevante ontwikkelingen of werkzaamheden/ 
projecten uitgevoerd die vragen om een extra toelichting. 
De gemeentespecifieke projecten staan vermeld 
per gemeente.

wm odijmond
OMGEVINGSDIENST UMOND
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Beemster
Takenpakket
• Basistakenpakket
• Volledige milieutakenpakket, exclusief beleids

voorbereiding en -uitvoering

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

UÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
milieuvergunningen

Milieuvergunningen
In Noordbeemster zal in april 2019 een hoorzitting volgen 
om te bepalen of de woningen aan de Oosthuizerweg 
binnen of buiten de bebouwde kom liggen. Dit is van be
lang om na te gaan welke afstand van toepassing is 
voor de staluitbreiding op het adres Middenweg 47.

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

16

afgeronde inspecties (asbest)sloop

ontvangen Bbk-meldingen
12

afgeronde Bbk-inspecties

Inspecties

• t odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Hoog aantal heeft te maken met afronding van inventari
satie project.
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Klachten

totaal
ontvangen
klachten

2
geluid

(mcl 0 laag- 
frequent geluid)

geur

1
openbare asbest 

orde

stof

röi
licht

afval

bodem

odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

bouw
(iliegale bouw/ 

gebruik)

sloop

Beemster | T1-2019 | 35

'

water

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

voorbereiding en -uitvoering

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

• * odijmond
OIVGEVINGSDIENST IJMOND

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

maatwerk
1

strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

opgelegde 
bestuurlijke lasten

4
vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

Wlilieuvergunningen
Farden Packaging is in gesprek met de gemeente over 
het parkeren en brandveiligheid. Zodra duidelijk is dat 
hier naar alle waarschijnlijkheid positief op wordt beslist, 
zal voor de realisatie van nieuwe kluizen een aanvraag 
bouwen worden ingediend i.c.m. een aanvraag milieu- 
neutrale verandering. Daarna wordt de aanvraag voor een 
revisievergunning in gang gezet. De vooroverleggen gaan 
op korte termijn plaatsvinden.

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

19
afgeronde inspecties (asbest)sloop

ontvangen Bbk-meldlngen
20

afgeronde Bbk-mspecties

20

Inspecties
incidenten/calamiteiten

D
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r
I Klachten

e
rn

r in totaal
ontvangen
klachten

1
geluid

(incl. laag- 
frequent geluid)

odijmond
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Landsmeer
Takenpakket
• Basistakenpakket
• Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

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

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

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

I

# odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

1
milieuvergunningen

1

Inspecties

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

13
afgeronde inspecties (asbest)sloop

8

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-inspecties

0

Advies

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

1
begeleiding gesubsidieerde gevelisolatieprojecten

1

1
strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

opgelegde 
bestuurlijke lasten

4
vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

Ten aanzien van het project gevelisolatie 27 woningen 
Noordeinde en Zuideinde heeft BSV aanvullende vragen 
gesteld. Deze dienen nog beantwoord te worden,

1 bsbm voor het verwijderen van asbest, niet door een 
daartoe gecertificeerd bedrijf,
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e Klachten
!ïl

1
openbare

orde

3
geur

asbest

mm odijmond
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bouw
(illegale bouw/ 

gebruik)

sloop

water

overig

Programma's en projecten

Voorbereiding wijkaanpakken energiebesparing. 

Tijdsbesteding projecten
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Oostzaan
Takenpakket
• Basistakenpakket
• Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

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

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

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

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

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

UÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË
milieuvergunningen

i

Inspecties

ontvangen (asbest)sloopmeldingen 

afgeronde inspecties (asbest)sloop

E

ontvangen Bbk-meldingen

afgeronde Bbk-mspecties

O

gemelde ongewone voorvallen

Energie

INSPECTIES INSPECTIES PLAATSING
controle EED controle erkende datalogger 

maatregelen

• odijmond
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H
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Advies

e
1 begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

1

1

7

WABO/BWT
9.......................

t'n\

u
afgeronde
inspecties
BWT

onderverdeling naar melding/controle: 

overtredingen 

opgelegde bouwstop 

O inspecties handhavingszaken 

overige inspecties (BAG. etc.) 

illegale bewoning 

klachten

MM bouwkundige advisering

Bouwstop: Spoetnikstraat 53. rrbt beschoeiing 
Bouwkundige advisering: Dromerstraat 93, Odion

•• odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Klachten

afval bouw water
(illegale bouw/ 

gebruik)

bodem sloop overig

Programma’s en projecten

tijdsbesteding projecten

mobiliteit
■ industrie
■ gebouwde omgeving
■ energie
■ landbouw
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Purmerend
Takenpakket
• Basistakenpakket

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

rapportage Tl - 2019

*

•• odijmond
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Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld, activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

opgelegde 
bestuurlijke lasten

vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

Milieuvergunningen
De Warmtecentrale Purmerend is voornemens om een 
tweede centrale bij te plaatsen. In 2019 zal waarschijn
lijk een aanvraag Omgevingsvergunning milieu worden 
ingediend.

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

47
afgeronde inspecties (asbest)sloop

8

Inspecties ontvangen Bbk-meldingen

25
afgeronde Bbk-inspecties
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Waterland
Takenpakket
• Basistakenpakket
• Volledige milieutakenpakket, exclusief toezicht en 

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

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

Milieu

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

maatwerk

1

1
strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

0
opgelegde 

bestuurlijke lasten

2
vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

1 SAW\-verbaal voor het zelf verwijderen van een asbest- 
dak (Katwoude) en niet door een daartoe gecertificeerd 
bedrijf.

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

46
afgeronde inspecties (asbest)sloop

ontvangen Bbk-meldingen

15
afgeronde Bbk-inspecties

12
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ontvangen (inci. a laag 
klachten frequent geluid)

openbare
orde

4 - 1
geur stof afval

1
asbest licht bodem

bouw water
(illegale bouw/ 

gebruik)

sloop overig

Advies

begeleiding bodemtrajecten (4 zakentypen)

1

Programma’s en projecten

tijdsbesteding projecten

mobiliteit
industrie
gebouwde omgeving
energie
landbouw
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Wormerland
Takenpakket
• Basistakenpakket
• Volledige milieutakenpakket, inclusief beleids

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

Toelichting
• Basis- en milieutakenpakket

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

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

• Toezicht en handhaving Wabo/BWT 
Waaronder R0- en bouw- en woningtoezicht.

rapportage Tl - 2019
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Milieu
Inspecties

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

afgeronde meld. activiteitenbesluit/mobiel breken/sloop/BLBI

milieuvergunningen

1

maatwerk

1

overtreding(en)
geconstateerd

oké

afgerond

milieu - totaal

Vergunningen
Voor Groot's, een op- en overslagbedrijf voor plantaardige 
oliën en vetten, zijn in 2018 twee procedures in behande
ling genomen. Naar aanleiding van deze procedures zijn 
zienswijzen ingediend die momenteel in behandeling zijn. 
De vooroverleggen bij het bedrijf Olam gevestigd aan de 
Veerdijk te Wormer om invulling te gegeven aan de best 
beschikbare techniek om de huidige emissies te verminde
ren zijn intensief geweest en duren voort in 2019.
Olam heeft in 2018 een aanvraag voor een revisievergun
ning ingediend waarbij op termijn invulling wordt gegeven 
aan de best beschikbare techniek om de huidige emissies 
te verminderen. De huidige discussie over het afkoppelen 
van aardgas, heeft invloed op de te treffen maatregelen. 
Het blijkt dat het reguleren daarvan niet heel eenvoudig is. 
In 2019 verwachten wij zowel maatwerk voor het onder
deel emissies naar de lucht te hebben afgegeven als een 
nieuwe omgevingsvergunning milieu.

opgelegde 
bestuurlijke lasten

O
strafrechtelijke
beschikkingen

(PV+Bsbm)

7
vooraankondiging 
bestuurlijke lasten

ontvangen (asbest)sloopmeldingen

afgeronde inspecties (asbest)sloop

ontvangen Bbk-meldingen
10

afgeronde Bbk-inspecties
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S
afgeronde
inspecties
BWT

onderverdeling naar melding/controle 

overtredingen 

opgelegde bouwstop 

O inspecties handhavingszaken 

overige inspecties (BAG, etc.) 

illegale bewoning 

klachten

bouwkundige advisering

Advies

begeleiding bodemtraiecten (4 zakentypen)

1

Programma’s en projecten

Nota duurzaamheid 2017-2020 
In mei zijn 51 zonnepanelen geplaatst op het Dorpshuis 
Wijdewormer op Neck door M&O Techniek. Komende 15 
jaar maakt gemeente Wormerland gebruik van de 5DE+ 
subsidie voor deze installatie. De stroom wordt afgenomen 
door het dorpshuis.

Overig
Voorbereiding aardgasloos zwembad 'Het Zwet'. 

Tijdsbesteding projecten

mm odijmond
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Provincie
Noord-Holland
Takenpakket
• Basistakenpakket
• Vergunningverlening Wet bodembescherming
• Handhaving bij provinciale monumenten 

(op verzoek)

Toelichting
• Basistakenpakket

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

$

Inrichtinggebonden VTH-taken

Kras Recycling BV
Vergunning up-to-date, uitvoering controle maart 2019.
Averijhaven
In afwachting van ontmanteling, jaarlijkse controle.
Riwald
Procedure meervoudige nieuwe omgevingsvergunning 
loopt. Jaarlijkse controle.
Spaarnelanden NV
In afwachting van jaarlijkse controle.
Braam
Jaarlijkse controle. De controle welke is gestart in 2018, 
waarbij overtredingen zijn geconstateerd, wordt middels 
een stappenplan gefaseerd uitgevoerd en opgelost.
Treffers
De vergunningprocedure is in afwachting van een BIBOB.
Ponton A/lain
De inrichting Ponton Main in IJmuiden is beëindigd en de 
vergunning is ingetrokken.

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

Inrichtingebonden controles:
Kras Recycling BV.

Geconstateerde overtredingen inrichtingebonden
controles:
aspect: veiligheid.

Gemelde ongewone voorvallen:
In april is door Spaarnelanden een melding ongewoon 
voorval gedaan. Een medewerker heeft in een spuitcabine 
een soort vuurwerkbommetje afstoken. De afzuiging 
stond op dat moment niet aan, hierdoor ontstond 
rookontwikkeling. De brandweer is ter plekke, geen inzet 
verricht.

VTH-taken wet bodembescherming

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

Vergunningverlening
In deze periode zijn nog geen vergunningaanvragen 
vanwege project diffuus lood binnengekomen.

• • odijmond
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6 Controles bodemkwaliteitszorg Procedures/beschikkingen
m

1
7
7
20
1
q

overtredingen

controles fysieke controles
bodemkwaliteitszorg

fysieke controles

■ 6 Wbb-saneringen
■ 34 BUS TU

11 BUS meldingen
■ 2 Vrije veld
■ 1 Nazorg

Wbb snelle procedure (BUS TU 5 dagen)

41
Wbb korte procedure (BUS TU 5 weken, mobiel, immobiel)

45
Wbb lange procedure (overige Wbb-saneringen)

61
Beschikking Nazorg, Wbb (incl, beoordelen nazorgplan)

15
Melding Bbk (incl, toepassen IBC-bouwstof)

82

Afhandeling:

100% tijdig

Locaties

Spoedlocaties humaan
IJmuiden - Koningsplein 24
PNH is in onderhandeling met private partij over risico
dragende afkoop. Er wordt een nieuw saneringsplan ter 
beoordeling ingediend.
Landsmeer - Kanaalweg 29
Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.
Oostzaan - Noordeinde 68
Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht. 
Landsmeer - Noordeinde 113-115 
Definitief evaluatierapport en nazorgplan ingediend en 
beschikt. Toezicht op nazorg.
Marken - Havenbuurt 28-29
Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

Spoedlocaties vanwege verspreiding
Beverwijk - Parallelweg 43
PNH rond aanvullend onderzoek af. Wij zijn betrokken en 
op de hoogte van het onderzoek en het nadenken over het 
vervolg. Kan leiden tot 5 beschikking aanvragen of een 
traject wat leidt tot gebiedsgericht grondwaterbeheer. 
Beverwijk - Wijkermeerweg _
Beverwijk - Randweg (RWZI) _
Beverwijk - Wijkermeerweg ong _
Heemstede - Blekersvaartweg 41-51
Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.
IJmuiden - Zeeweg 263
Bronsanering in 2018 afgerond, de pluimmonitoring is in 
2019 opgestart, geen aanvullende inspanningen verwacht.

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

Door Bodemzorg overgenomen nazorglocaties
Oostzaan - Doktersbuurt
Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 
(reguliere) beoordeling monitoringsraporten.
Heemskerk - Kerklaan 10
Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 
(reguliere) beoordeling monitoring.
Uitgeest ■ Galvano
Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 
(reguliere) beoordeling monitoring.

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 - Aagtenpark
Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 
(reguliere) beoordeling monitoring.
Beverwijk - Breestraat 89
Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens 
(reguliere) beoordeling monitoring.
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Postbus 325 
1940 AH Beverwijk 
0251 - 263 863 
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