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Uitvoeringsprogramma 2020 Omgevingsdienst lJmond (ODIJ)

Geachte raadsleden,

Hierbij treft u het Uitvoeringsprogramma2020 van Omgevingsdienst lJmond aan.

Op 18 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van ODIJ ingestemd met
het Uitvoeringsprogramma2020 van ODIJ. Het Uitvoeringsprogramma wordt nu aan
de colleges van de zestien deelnemers van de ODIJ, waaronder de gemeente
Beverwijk aangeboden voor vaststelling op grond van de artikelen 7.2 en 7.3 van het
Besluit omgevingsrecht. Het uitvoeringsprogramma 2020 omvat de uitvoering van de
WH taken in 2020 en alle andere taken die ODIJ voor haar deelnemers uitvoert. Per
deelnemer wordt dit aangegeven (op blz. 11Vm 13 wordt ingezoomd op de
specifieke taken voor gemeente Bevenvijk).
Het college heeft het Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hiermee is voldaan aan de
wettel ijke verplichting.

Het uitvoeringsprogramma geeft overzicht en inzicht in de uitvoering van de taken
die de deelnemers hebben ondergebracht. De taken zijn gericht op ontwikkelingen,
actuele thema's en onderuverpen zoals de Omgevingswet, asbestdaken, de
stikstofproblematiek, de energ ietransitie en de circu lai re econom ie.
De uitvoering is weergegeven op een drietal niveaus: lokaal, regionaal en
bovenregionaal.

Lokaal zal ODIJ een nieuw milieubeleidsplan opstellen vanwege het verlopen van
het Milieubeleidsplan 2015-2020. Het beleidsplan wordt afgestemd op het op te
stellen gezondheidsplan van de gemeente. Uw raad zal actief worden betrokken bij
het proces van de totstandkoming van het milieubeleidsplan.
Verder wordt bijvoorbeeld een Green Deal Energiepositieve bedrijfsterreinen met de
bedrijven opgesteld en afgesloten. Ook zal ODIJ adviseren inzake
bestemmingplannen en ruimtelijke projecten, evenementen, de Transitievisie
warmte, het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en circulair inkopen.
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ln het kader van efficiëntie worden veel taken voor Beveruvijk op regionaal niveau
uitgevoerd. Zo zal een nieuwe lJmondiale Visie luchtkwaliteit worden opgesteld.
Verder wordt uitvoering gegeven aan lJmond bereikbaar en het
Energiebesparingsprogramma 2019-2021. Ten aanzien van de Regionale Energie
Strategie neemt ODIJ een adviserende rol in.

Bovenregionaal wordt op het gebied van de VTH taken specifieke aandacht besteed
aan de toezicht op risicovolle activiteiten zoals LPG tankstations,
am moniakkoelinstallaties en bedrijfsafval.

Hoogachtend,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

nen drs. M.E. Smit

n): u ngsprogram ma 2020 Omgevingsdienst lJ mond ( I NT-20-54284).
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Gebiedsbrede uiWoering
Omgevingsdienst IJmond voeft het volledige
basistakenpakket uit voor de gemeenten
Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam
Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede,
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest,
Velsen, Waterland, Wormerland
en Zandvoort en voor de Provincie Noord-Holland

Voor een groot aantal gemeenten wordt daarnaast
ook uitvoering gegeven aan de overige
milieutaken (zowel vergunningverlening, toezicht
en handhaving als milieuadvisering en
beleidsvoorbereiding en uitvoering).

In deze rapportage wordt beschreven
aan welke taken op gebiedsbreed niveau
uitvoering wordt gegeven.

1. Gebiedsbrede uitvoering

Regulering
Vergunningverlening en de afhandeling van

meldingen en maatwerk is grotendeels een

vraaggestuurd proces. Daarnaast vindt

ambtshalve actualisatie plaats indien

veranderende wet- en regelgeving, dan wel het

beschermingsniveau daartoe aanleiding biedt.

De nadruk ligt op het tijdig besluiten van de

procedures. Voorbereiding op de Omgevingswet

vindt plaats door het in kaart brengen van

toekomstige vergunningsplichtige activiteiten en

de screening van werkprocessen. Daarnaast

wordt gekeken op welke wijze aansluiting

gezocht kan worden bij de LRSO (Landelijke

redactie standaard teksten

omgevingsvergunningen).

Toezicht en handhaving
Naast de risicogerichte en informatiegestuurde

benadering van het bedrijvenbestand en de

activiteiten waar ODII op toeziet namens de

gemeenten en provincie, is een aantal

activiteiten permanent onderwerp van

aandacht. Over het algemeen gaat het hier over

activiteiten die een veiligheids- of
gezondheidsrisico met zich meebrengen,

wanneer niet conform wet- en regelgeving

wordt gewerkt. De activiteiten waar het hier om

gaat betreffen alle activiteiten die tot het

basistakenpakket behoren en worden voor alle

gemeenten op een gelijke wijze aangepakt.

Vaste onderdelen van de uitvoering zijn:
- Risicobedrijven

- CO2 koelinstallaties

- Ammoniakkoelinstallaties

- Natte koeltorens

- (Asbest)sloop

- Grondstromen
- Afval

- Vuurwerk
- Klachten/24-uurs bereikbaarheid/piket.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

In 2020 wordt verder gegaan met het

verkrijgen van inzicht in de emissie van Zeer

Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZZS zijn stoffen

die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit kan

zijn omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend

zijn, de voortplanting belemmeren en/of zich in

de voedselketen ophopen. Voor de provinciale

bedrijven wordt inzichtelijk gemaakt hoe wordt

omgegaan met de emissie vanZZS door middel

van een uitvraag indien nodig. Voor de

gemeentel ij ke bed rijven wordt geïnventa riseerd

bij welke bedrijven ZZS aanwezig zijn en waar

nodig een uitvraag gedaan om inzicht in te

verkrijgen in de emissies. Met de gegevens van

rrl,
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de inventarisatie wordt geanalyseerd bij welke

branches ZZS een rol speelt om 2O2L tot een

project/branche gerichte aanpak te komen, Op

de site van het RIVM is meer informatie te
vinden over dit onderwerp.

WEELABEX

In het kader van een analistencursus in 2019 is

door twee medewerkers Omgevingsrecht een

onderzoek gestart naar het toezicht op E-waste.

Ondanks dat de ILT het bevoegd gezag is van

de WEELABEX-wetgeving, kunnen

omgevingsdiensten controleren op basis van de

artikelen uit de Wet milieubeheer en het

Activiteitenbesluit. Het gaat hierbij om controles

op het acceptatie- en ontvangstbeleid/interne

controle, de opslagvereisten, meldings- en

vergunningsplicht en ten slotte de zorgplicht.

Ook kunnen toezichthouders meer

bewustwording van de risico's/gevaren creëren

bij de medewerkers die met e-waste in

aanraking komen. Dit project is gestart in 2019

en loopt nog door in 2020.

Asbestdaken
In 2019 heeft de Eerste Kamer tegen het

verbod op asbestdaken gestemd. Het verbod

zou leiden tot grote financiële en operationele

lasten. De gevolgen van dit besluit zijn nog niet

geheel duidelijk maar de verwachting is dat er

geen vernieuwde wetgeving aangaande

asbestdaken aanhangig zal worden gemaakt bij

de Tweede Kamer. De tendens is echter wel en

zo ook geinformeerd vanuit het ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat dat het wenselijk

is om inwoners/ondernemers te blijven bewegen

tot saneren over te gaan. De omgevingsdienst

zal daarom de inventarisatie blijven monitoren

alsmede een voorlichtings- en

stimuleringsbeleid ontwikkelen. Dit zal veel

raakvlakken hebben met het al geschreven

beleid voor het verbod. Verschil zal hier zijn dat

er een meer adviserende en pragmatische toon

wordt aangehouden.

Informatieplicht
Op 1 juli 2019 is de informatieplicht energie-

besparing voor bedrijven en organisaties (hierna

inrichtingen) in werking getreden. Een drijver
van een inrichting geeft de genomen energie-

besparende maatregelen aan. Uitgangspunt

vormt de lijst met erkende maatregelen voor

energiebesparing die voor een bedrijfstak is

gemaakt. Op zijn laatst moest op 1 juli 2019

van iedere inrichting een rapport bij het

bevoegd gezag zijn ingeleverd. Daarna geldt dat

er eenmaal per vier jaar een nieuw rapport

opgestuurd dient te worden. Eind 2019 is

begonnen met het controleren of de genoemde

rapportages zijn ingediend of dat de betreffende

OMGEVINGSDI ENST IJMON D

bedrijven hebben aangegeven niet onder deze

verplichting te vallen. Wanneer bedrijven niet

gereageerd hebben op het indienen van de

rapportage, zal het bedrijf worden

aangeschreven. Het doen van deze

aanschrijvingen en het vervolgtraject daarop

loopt door in 2020.

Afvalstoffen
Met de Strategische Quickscan proberen we op

basis van meldgegevens, waar het Landelijk

Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over beschikt,

trends en ontwikkelingen te tonen die relevant

kunnen zijn voor de strategie voor toezicht en

handhaving van specifieke branches of

afvalstromen. De strategische Quickscan wordt
jaarlijks opgesteld door RWS. Zodra deze

beschikbaar is, zal deze worden gebruikt voor

informatiegestuurd toezicht in relatie tot
afvalstoffen.

Op basis van de informatie uit het LMA en

informatie uit het Landelijk Asbest Volg Systeem

(LAVS) wordt informatie met elkaar vergeleken

en geanalyseerd in relatie tot grondstromen.

De uitkomst van deze vergelijking vormt de

input voor het controleren van bedrijven en/of
grondstromen.l'l

H'

a4



il

www.odijmond.nl

LPG Tankstations
Voor de LPG tankstations voeren we dit jaar

aspectcontroles uit. Deze aspectcontroles zijn

gericht op het lossen van LPG vanuit de

bulkwagen. Het lossen van LPG is een extern

veiligheidscomponent. Voor het uitvoeren van

deze specifieke LPG controles, met betrekking

tot in- en externe afstanden, LPG-noodstoppen

en de opstelplaats van de LPG-tankwagen bij

het tankstation voor het wegverkeer zal voor

aanvang van het project een interne training

worden verzorgd.

Samenwerking met partners
ODIJ werkt met een groot aantal partners

samen bij de uitvoering van haar taken op

landelijk, regionaal en lokaal niveau. Op

landelijk niveau zijn de omgevingsdiensten

verenigd in OD.nl, waaronder verschillende

programma's en beraden lopen die zien op het

vak vergunningverlening, toezicht en

handhaving. Van hieruit wordt ten aanzien van

een aantal activiteiten, waaronder bijvoorbeeld

LPG-tankstations, landelijk besproken hoe

uitvoering gegeven kan worden aan de WH-

taken. Samen met de andere OD's in Noord-

Holland wordt specifiek samengewerkt op de

thema's die ons op provinciaal niveau binden,

bijvoorbeeld met betrekking tot keten-

activiteiten, energiebesparing en opleiding.

Lokaal wordt samengewerkt met politie, justitie

en gemeenten bij de aanpak van specifieke

casussen. Hierover vindt op regionaal/

provinciaal niveau eveneens overleg plaats,

bijvoorbeeld in het selectie-overleg, milieu-

informatie-overleg en het RIEC.

Advisering
ODIJ adviseert het merendeel van de

gemeenten waar zij voor werkt oP de

verschil lende m ilieucompartimenten (lucht'

geluid, bodem, externe veiligheid, ecologie) in

het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en

bouwplannen, maar ook in algemene zin.

Warme overd racht bodemtaken
Met inwerkingtreding van de Omgevingswet zal

een aantal provinciale bodemtaken t.a.v. niet

ernstige bodemverontreinigingen overgaan naar

het gemeentelijke bevoegd gezag. Volgens het

Bodemconvenant vindt de feitelijke overdracht

van de bodemtaken plaats in 2020. De

juridische en financiële gevolgen zullen hiervoor

in kaart worden gebracht.

ODIJ voert een screening uit van het

bodeminformatiesysteem (BIS) met als doel om

de overdracht van de bodeminformatie naar

gemeenten zorgvuldig voor te bereiden. De

screening levert concreet in ieder geval de

volgende producten op:

- Heldere lijsten met locaties waar

gemeenten en provincie bevoegd gezag

voor worden met de komst van de

Omgevingswet;
- Eenduidige afronding van de provinciale

bodemsaneringsoperatie in het BIS.

Wetgevi ngsontwi kkeli ngen
ODIJ volgt wetgevingsontwikkelingen met

betrekking tot de taken die bij haar zijn belegd

op de voet en bepaalt welke aanpassingen de

betreffende ontwikkelingen hebben voor de

taakuitvoering. In 2020 worden de volgende

trajecten gevolgd:

- Omgevingswet (o.a. Omgevings-

regeling, Invoeringswet, Invoerings-

besluit, Invoeringsregeling de

aanvullingswetten bodem, geluid en

natuur);
- Ombouw Crisis- en herstelwet naar

Transitiewet Omgevingsrecht;

- Wijziging van de Woningwet, de Wabo

en het BW i.v.m. de invoering van een

nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor

het bouwen en de versterking van de

positie van de bouwconsument.

¡t,l ,
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Dossier Warmtenet (evaluatie van de

Warmtewet en wijziging

Warmteregeling);

Wijzing Besluit experimenten decentrale

duurzame elektriciteitsopwekking
(Gaswet);

Wijziging Gaswet, schrappen plicht

nieuwe gasaansluitingen woningen;

BENG; de verplichting dat alle nieuwe

gebouwen uiterlijk 31 december 2020,
Bijna Energie-Neutrale Gebouwen

(BENG) zijn (Wijziging Bouwbesluit

2OL2);

Klimaatwet (doelstelling : broeikas-
gassen vóór 2030 met minimaal 55

procent reduceren t.o.v. 1990, en voor

2050 met minimaal 95 procent ten

opzichte van 1990);

Wet milieubeheer aanpassen i.v.m.
gewijzigde Kaderrichtl ijn Afvalstoffen
(verdu idelijking defi nities,

toepassi ngsgebieden, bijproducten,

einde afvalstoffenstatus)

Wijzigingswet Wet open overheid (in

samenhang Wob); digitale overheid,

regels over actieve toegankelijkheid van

informatie van publiek belang

Wet toeristische verhuur van

woonruimte (Het reguleren van

schaarste op de woningmarkt en

toeristische verhuur van woningen)

Wijziging Drank- en Horecawet i.v.m.

preventieakkoord en evaluatie van de

wet (tegengaan problematisch

alcoholgebrui k en verantwoorde

marketing en verstrekking van

alcoholhoudende drank)

Asbestdaken; geen verwijderingsplicht

meer wel stimulering/subsidie

verwijdering

Aanpak stikstof.

Omgevingswet
Op 1 januari 2027 treedt de Omgevingswet in

werking en deze wet integreert 26 wetten op

het gebied van de fysieke omgeving in één wet.

Daarnaast komen er vier Algemene Maatregelen

van Bestuur in plaats van 60. En de 75

ministeriële regelingen worden vervangen door

één Omgevingsregeling.

De Omgevingswet heeft betrekking op de

gehele fysieke omgeving en vormt het nieuwe

wettelijk kader voor onderwerpen als bodem,

bouwen, geluid, lucht, milieu, waterbeheer,

ruimtelijke ordening, verkeer, monumenten-

zorg, natuur, gezondheid, duurzaamheid en

veiligheid. Waarbij de laatste drie belangrijke

'nieuwe'thema's zijn.

OMGEVINGSDI ENST IJMOND

ODIJ neemt vanwege deze ontwikkelingen

daarom deel aan de kerngroep projectleiders

Omgevingswet voor Omgevingsdienst NL om

een uniforme implementatie te stimuleren.

Eigen werkprocessen worden doorgelicht om tot
snellere besluitvorming te komen. Ook bij

gemeentelijke programmateams is ODIJ in een

aantal gevallen aangesloten.

Vijf maal per jaar organiseeft ODIJ een

Omgevingstafel, waar gemeentelijke

program mamanagers en projectleiders

Omgevi ngswetervaringen delen, presentaties

geven en gezamenlijk leren over een

succesvolle voorbereiding op en implementatie

van de Omgevingswet.

Communicatie
Digitoegankelijkheid
Nederlandse overheidsi nstanties ('openbare

diensten') mogen bij het aanbieden van digitale

diensten geen onderscheid maken tussen

personen met en zonder handicap of chronische

ziekte. Het Besluit digitale toegankelijkheid

overheid voorziet in specifieke voorschriften met

betrekking tot de toegankelijkheid van websites

en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder

ander en mee te doen in de maatschappij.

Gebruikmaken van de mogelijkheden die het

H

a6



h,,o

I
www.odijmond. nl

internet, computers en smartphones ons bieden

hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het

belangrijk dat digitale dienstverlening

toegankelijk is voor iedereen. ln 2O2O ligt er

voor communicatie de taak om de website te

toetsen aan de nieuwe wet- en regelgeving en

waar nodig aan te passen. Ook zullen wij de

organisatie op de hoogte brengen van de

nieuwe richtlijnen zodat onze collega's die

informatie of anderszins op de website plaatsen,

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

De regio kenmerkt zich door de aanwezige zware
industrie, havens, transport en visserij, dicht op
woon- en recreatiegebieden. Een groot deel van
de aanwezige natuur in de regio IJmond is
daarnaast aangewezen als Natura2000-gebied, Dit
levert een spanningsveld op waarvan de
Umondgemeenten in 1999 besloten dat dit in
gezamenlijkheid geadresseerd 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
luchtkwaliteit, bodembeheer en mobiliteit.

2. Ilmond

Regulering, toezicht en handhaving
In de regio lJmond wordt in 2020 nadrukkelijk

aandacht gegeven aan de volgende

onderwerpen:
- Lachgas bij mogelijke opslaglocaties;

- Tata Steel BV. i.v.m. adviesrol

gemeente;

- de CO2 koelinstallaties projectmatig

inventariseren en controleren;

- RWZI's i.vm. met eventuele vergunning

en afvalregistratie;
- Tegengaan ondermijning i.s.m. RIEC's

en het LIEC;

- Duurzaamheid bij bedrijven.

Het uitvoeren van het wettelijk adviseurschap

vraagt continu aandacht omdat inzicht in

relevante emissies, proceskennis vergt. In 2019

heeft er een aantal grotere vraagstukken

gespeeld omtrent grafietregens. Dit maakt dat

onze aandacht hiervoor in 2O2O onverminderd

groot zal zijn.

Communicatie
Communicatietafel IJmond & Zuid-
Kennemerland
De energietransitie is in 2019 uitgegroeid tot
een van de belangrijkste thema's in het werk.

OMGEVINGSDIENST IJMON D

Zowel Omgevingsdienst Ilmond als de

gemeenten zijn hiermee bezig en doen ervaring

en kennis op. Omgevingsdienst llmond heeft

het initiatief genomen om twee- à

driemaandelijks een Communicatietafel te

organiseren. Hierbij zijn de communicatie-

adviseurs van de regio's lJmond en Zuid-

Kennemerland aanwezig om inspiratie en kennis

te delen. Ook is dit een platform waar externe

partijen zich presenteren en vragen stellen

(Duurzame Huizen Route, Huizenaanpak,

consortium RES). In 2020 zetten we deze

bijeenkomst door.

IJmond Duurzaam Award
Elk jaar reiken wij de lJmond Duurzaam Award

uit aan een bedrijf in de IJmond dat duurzaam

onderneemt. De Award wordt uitgereikt aan het

bedrijf dat bewust bezig is met duurzaamheid,

bijvoorbeeld via een duurzaamheidskoers, door

de gehele bedrijfsvoering heen. Het bedrijf

maakt dit ook zichtbaar voor anderen en neemt

daarin een voorbeeldfunctie binnen de IJmond.

In 2020 doen wij dat voor de zevende keer. De

uitreiking van de award is onderdeel van het

event IJmond Onderneemt! Omgevingsdienst

Ilmond draagt bij aan de organisatie van het

evenement, zoekt geschikte genomineerden en

draagt ze voor aan de jury. Door deze bedrijven

ook in on- en offline communicatie naar voren

þ
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te brengen, krijgen zij een voorbeeldfunctie

voor andere bedrijven in de regio en maakt dit
kennisdelen mogelijk.

Programma's en projecten
( Energ ietra nsitie)
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving

is een grote maatschappelijke opgaven. ODIJ

ondersteunt en adviseert gemeenten en burgers

in de transitie naar een klimaatneutrale

leefomgeving.

Regionaal Energie Programma
Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget, gefinancierd

worden. Een keuzepakket kan bestaan uit:
Duurzaam Bouwloket met wijkgerichte aanpak,

fysiek enlof digitaal loket, collectieve

inkoopacties, etc.; Stichting Huizenaanpak met

VvE aanpak, monumentenaanpak etc.; en/of de

duurzame huizenroute.

Reg e I i ng Red uctie En erg iegeb ru i k
Het Rijk verstrekt de eenmalige specifieke

uitkering'Regeling Reductie Energiegebruik' aan

gemeenten voor activiteiten die tot doel hebben

om de CO2-uitstoot te verlagen door reductie

van energiegebruik in woningen in particulier

eigendom. Dit kan een welkome uitbreiding en

completering bieden op het'Regionaal Energie

Programma'. De aanvraag is ingediend en als

deze goedgekeurd wordt, dan zal de ODIJ de

overkoepelende projectorganisatie en de

financiële verantwoording voor haar rekening

nemen.

M a atscha p pel ij ke va stgoed
In het Klimaatakkoord is onderkend dat er een

voorbeeldrol dient u¡t te gaan van

maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat

overheden extra moeten inzetten in het

verduurzamen van het maatschappelijk

vastgoed. ODII ondersteunt gemeenten hierin

door:

1. Te adviseren over duurzame

meerjaren onderhoudsprogramma's;

2. Het begeleiden van zorginstellingen

bij het behalen van hun Green Deal

Zorg certificaten;

Het adviseren van scholen over

duurzame meerjaren onderhouds-
programma's en te begeleiden bij de

realisatie van zonnedaken binnen de

schooldakrevolutie.

GreenBiz IJmond
Het GreenBiz llmond programma van ODIJ

ondersteunt ondernemers op bedrijventerreinen

om hun eigen pand, bedrijfsproces en het

omliggende bedrijventerrein duurzaam te

maken. Dit kan over onderwerpen als energie-

besparing en duurzame opwek gaan, maar ook

over het reduceren van afval en circulaire

economie.

In 2020 wil ODIJ, in samenwerking met

GreenBiz lJmond, de 'Green deal bedrijven-

terreinen' u¡tzetten en door zoveel mogelijk

ondernemers laten ondertekenen. Via de Green

deal worden ondernemers gestimuleerd om de

komende vijf jaar energieneutraal te worden.

ODII en GreenBiz IJmond zullen de

ondernemers hierbij ondersteunen. Om de nul-

situatie goed in beeld te krijgen, zullen de

ondernemers voorzien worden van een

energiescan. Dit levert een rapport op dat

inzicht geeft in het huidige elektriciteit- en gas-

verbruik. Daarnaast worden mogelijkheden voor
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energiebesparing en duurzame opwek in het

rapport vermeld.

Er wordt elk jaar door het RVO een SDE+

subsidie vergeven aan initiatieven die duurzame

energie opwekken. Het is een subsidie die een

prijs garandeert per opgewekte kilowatt uur. Dit

maakt de subsidie voornamelijk interessant voor

bedrijven met een relatief groot dak, die

zonnepanelen willen installeren. ODIJ

ondersteunt ondernemers in de IJmond elk jaar

bij het aanvragen van de SDE+ subsidie.

Wanneer de subsidie definitief is toegekend,

worden de ondernemers ook geholpen bij het

realiseren van de 'zonnedaken'.

luchtkwaliteit
In 2016 hebben de raden van de IJmond-

gemeenten een visie verbetering luchtkwaliteit
20t6 - 2020 vastgesteld. Op basis van deze

visie wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma

ter verbetering van de luchtkwaliteit opgesteld

en uitgevoerd. Vanwege de vele ontwikkelingen

op het gebied van de luchtkwaliteit, de effecten

op de gezondheid en de vele partijen die bij dit
dossier zijn betrokken is besloten om een

nieuwe visie luchtkwaliteit op te stellen. De

ODII zal in 2O2O een actieve bijdrage leveren

bij het opstellen van een nieuwe visie.

Werkgroep communicatie Agenda Schone Lucht
De afgelopen tijd heeft luchtkwaliteit meer

aandacht gevraagd dan anders, Er zijn veel

vragen gesteld, die het RIVM waar mogelijk

heeft beantwoord. Er zijn inwoners-initiatieven

en bestuurlijke overleggen ontstaan en opgezet.

Hierdoor is de werkgroep communicatie Agenda

Schone Lucht (luchtkwaliteit), bestaande uit

ODIJ/IJ mond -gemeenten/GGD, twee- à

driewekelijks bijeen- gekomen om diverse

onderwerpen te bespreken en voor te bereiden

voor de betrokken wethouders. In 2O2O blijven

we, indien nodig, drie- à vierwekelijks

bijeenkomsten organiseren, om het Platform

Milieu en Gezondheid te ondersteunen. Hierdoor

blijft luchtkwaliteit hoog op de agenda en

spreken we vanuit één overheid (afgestemd met

PNH).
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Beverwijk
Takenpakket
o Basistakenpakket
. Volledige milieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -uitvoering
o Toezicht Drank en Horecawet
. Toezicht bij evenementen

Toelichting
. Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- eh 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
energietransitie, verduurza ming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

2.L Beverwijk

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2019-

2022 worden de inrichtingen bezocht die

jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Speciale aandacht

hierbij is er in de gemeente Beverwijk voor

energiebesparing op basis van artikel 2.15

Activiteitenbesluit. Het aanbieden van te
plaatsen dataloggers is daar een aanvulling op,

Meegenomen in de te controleren bedrijven is

de gebiedsinventarisatie die in 2019 is

uitgevoerd. Het gebied liep vanaf de Zuiderkade

te Beverwijk tot en met de Zwarte Hekweg te

Velsen Noord. Uit deze inventarisatie is veel

extra bedrijfsinformatie opgehaald en het

bed rijfs;i nformatiesysteem geactual iseerd. Een

gedeelte van de bedrijven zal op basis van deze

inventarisatie voor de eerste keer worden

bezocht.

In 2019 is er een vergunningprocedure, inclusief

beroep en bezwaar, voor een

transformatorstation van Tennet geweest. Er is

inmiddels een nieuwe aanvraag ontvangen voor

aanpassingen aan d it transformatorstation.

Deze procedure loopt door in 2020.

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats.

ODIJ adviseert op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidaspecten hiervan. In samenspraak met

de gemeente wordt bepaald waar inzet

gepleegd zal worden.

Advisering
Op en rondom de locaties van Aagtenpark,

Zeestraat 50 en Breestaat 89-Meerplein zijn
grote grondwaterverontreinigingen aanwezig, In

opdracht van de gemeente vindt de controle op

verspreiding plaats middels het jaarlijks

uitvoeren van grondwatermonitoring in de

omgeving van de verontreinigingen. Deze

werkzaamheden worden begeleid door ODIJ.

Pilot De Pijp, ODIJ adviseert in het onderzoek

naar de mogelijkheden om een terrein te
ontwikkelen dat een grondwaterverontreiniging

bevat en waarvoor provincie een monitoring laat

uitvoeren.

Programma's en projecten
(Energietransitie)
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving

is een grote maatschappelijke opgave. ODIJ

ondersteunt en adviseert gemeenten en burgers

t
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in de transitie naar een klimaatneutrale

leefomgeving.

Transitievisie Warmte

In het kader van de energietransitie moet het

gebruik van fossiele brandstoffen worden

teruggedrongen. Ter vervanging van het

aardgas moet per wijk gekeken worden hoe de

gebouwde omgeving in de toekomst verwarmd

gaat worden. ODIJ adviseert bij het opstellen

van een Transitievisie Warmte. Doel is om deze

eind 2020 gedragen en goedgekeurd te hebben,

waarbij de voorkeurswijken zijn aangegeven.

Reg i o na I e En e rg i estrateg i e

In de RES werken overheden met

maatschappelijke partners, netbeheerders (voor

gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven

en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen

toekomstige keuzes uit voor de opwekking van

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de

gebouwde omgeving (van fossiele naar

duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde

opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes

worden vertaald naar gebieden, projecten en

naar de implementatie en uitvoering van die

projecten.

Voor de IJmond-gemeenten wordt een RES

opgesteld. Gemeenten participeren in de

structuur die hiervoor is opgezet. Wij faciliteren

de bijeenkomsten en verzorgen het

com municatietraject.

Regionaal Energie Programma

Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden. Het keuzepakket kan bestaan uit:

Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve inkoop-

acties, etc.; Stichting Huizenaanpak met VvE

aanpak, monumentenaanpak etc.; en/of de

duurzame huizenroute.

Maatscha p pel ij ke vastg oed
In het Klimaatakkoord is onderkend dat er een

voorbeeldrol dient uit te gaan van

maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat

overheden extra moeten inzetten in het

verduurzamen van het maatschappelijk

vastgoed. ODIJ ondersteunt gemeenten hierin

door:

1. Te adviseren over duurzame meerjaren

onderhoudsprog ramma's;

OMGEVINGSDI ENST IJMON D

2. Het begeleiden van zorginstellingen bij

het behalen van hun Green Deal Zorg

certificaten;

3. Het adviseren van scholen over

duurzame meerjaren onderhouds-

programma's en te begeleiden bij de

realisatie van zonnedaken binnen de

schooldakrevolutie.

Mo b i I iteit ( IJ mond Berei kba a r)
Met het programma llmond Bereikbaar heeft

ODIJ een succesvolle werkgeversaanpak

uitgerold. Ilmond Bereikbaar gaat zich de

komende jaren inzetten om de mobiliteits-

transitie in de regio aan te jagen.

Om de CO2 uitstoot van mobiliteit terug te

dringen, is in het Klimaatakkoord de volgende

doelstelling opgenomen: "minimaal 1.000

werkgevers, committeren zich vóór 2030 aan

minimaal 50o/o CO2-reductie van zakelijke

mobiliteit (woon/werkverkeer en zakel ijke

ritten) in 2030 ten opzichte van 2016. Dit doen

partijen door met werknemers te communiceren

over duurzame mobiliteit, reductiemaatregelen

te nemen en de voortgang te monitoren."

Bedrijven in de lJmond die zich aan deze

doelstelling willen committeren, kunnen gratis

ondersteu ning krijgen.
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Om duurzaam reisgedrag in de regio mogelijk te

maken, hebben de IJmondgemeenten al in 2014

een regionale mobiliteitsvisie opgesteld. ODIJ

coördineert de uitvoering van de mobiliteitsvisie

en beheert het bijbehorende mobiliteitsfonds.

Omdat de eerste vijf jaar achter de rug zijn en

met het Klimaatakkoord de regio voor een

bredere opgave staat, wordt de mobiliteitsvisie

in 2O2O herijkt. Hierbij zal nauwe afstemming
plaatsvinden met de uitwerking van het

regionale mobiliteitsprogramma door de

provincie; het programma samen bouwen aan

bereikbaarheid, het OV Toekomstbeeld en de

regionale mobiliteitsv¡sie van de regio Zuid-

Kennemerland.

Naast het verminderen en veranderen van

mobiliteit via de werkgeversaanpak ¡s het ook

nodig om de mobiliteit in de regio te
verduurzamen. Dit betekent dat alle mobiliteit

zo snel mogelijk naar klimaatneutraal en bij
voorkeur naar Zero Emissie moet. IJmond

Bereikbaar vertaalt de brandstoffenvisie van het
Rijk naar kansen in de regio en adviseeft

bedrijven over de mogelijkheden voor

hernieuwbare energiedragers.

GreenBiz IJmond
Het GreenBiz lJmond programma van ODIJ

ondersteunt ondernemers op bedrijventerreinen

om hun eigen pand, bedrijfsproces en het

omliggende bedrijventerrein duurzaam te

maken. Dit kan over onderwerpen als energie-

besparing en duurzame opwek gaan, maar ook

over het reduceren van afval en circulaire

economie.

ln 2O2O wil ODIJ, in samenwerking met

GreenBiz lJmond, de 'Green deal bedrijven-

terreinen' uitzetten en door zoveel mogelijk

ondernemers laten ondertekenen. Via de Green

deal worden ondernemers gestimuleerd om de

komende vijf jaar energieneutraal te worden.

ODIJ en GreenBiz lJmond zullen de

ondernemers hierbij ondersteunen. Om de

nulsituatie goed in beeld te krijgen, zullen de

ondernemers voorzien worden van een

energiescan. Dit levert een rapport op dat

inzicht geeft in het huidige elektriciteit- en gas-

verbruik. Daarnaast worden mogelijkheden voor

energiebesparing en duurzame opwek in het

rapport vermeld.

Er wordt elk jaar door het RVO een SDE+

subsidie vergeven aan initiatieven die duurzame

energie opwekken. Het is een subsidie die een

prijs garandeert per opgewekte kilowatt uur. Dit

maakt de subsidie voornamelijk interessant voor

bedrijven met een relatief groot dak, die

zonnepanelen willen installeren. ODIJ

ondersteunt ondernemers in de lJmond elk jaar

bij het aanvragen van de SDE subsidie.

Wanneer de subsidie definitief is toegekend,

worden de ondernemers ook geholpen bij het

realiseren van de 'zonnedaken'.

In 2017 heeft ODII een (internationale) subsidie

aangevraagd voor het project PECS (port

energy and carbon savings). Doel van het
project is om de opwek van duurzame stroom te

stimuleren, door het opzetten een

handelsplatform. Dit wordt 'GreenBiz Energy'

genoemd. In 2019 is GreenBiz Energy

opgericht, voor 2020 is het zaak de prestaties

van het platform te monitoren, zodat er (waar

nodig) bijgestuurd kan worden.

Overige projecten
Milieubeleidsplan

Ln 2020 zal een nieuw Milieubeleidsplan worden

opgesteld in samenhang met het
gezondheidsplan van Beverwijk. ODIJ zal daarin

veelvuldig de participatie zoeken met

raadsleden, inwoners en bewonersgroepen om

draagvlak voor het plan te waarborgen.
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Heemskerk
Takenpakket
o Basistakenpakket
. Volledige milieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -u¡tvoeringr Toezicht bij evenementen
. Bouw- en woningtoezicht
o Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet

Toelichting
. Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving 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.

o Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie,, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie,

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

2.2 Heemskerk

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2019-

2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Speciale aandacht

hierbij is er in de gemeente Heemskerk voor

energiebesparing op basis van artikel 2.15
Activiteitenbesluit. Het aanbieden van te
plaatsen dataloggers is daar een aanvulling op.

Voor het Eye (voormalig filmmuseum) zijn in

2019 de eerste onderzoeksresultaten

bekendgemaakt naar de risico's van de huidige

situatie en de toekomstige situatie. Deze

gegevens dienen gebruikt te worden voor het

opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse in
'Safeti'. Gebleken is dat Safeti, het

rekenprogramma dat wettelijk is

voorgeschreven, niet geschikt is voor het
verwerken van deze gegevens. Daarom wordt in
2020 een verzoek aan de minister gedaan om

de kwantitatieve risicoanalyse op een andere

wijze te mogen berekenen. Tevens heeft Eye de

ODIJ verzocht mee te denken voor een

eventuele nieuwe opslaglocatie van de

nitraatfilms. In 2020 wordt hier nadere invulling

aan gegeven.

OMGEVINGSDI ENST IJMOND

Verzocht is aspectcontroles op gebied van

bedrijfsafval uit te voeren op en rond het
Europaplein i.v.m het afsluiten van de

ondergrondse containers. De verwachting is dat
aanwezigheid van bedrijfsafval rond de

afgesloten containers gaat toenemen. Begin

2020 wordt een start gemaakt met

bedrijfsbezoeken op en rond het Europaplein.

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats.

ODIJ adviseert op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidsaspecten hiervan. In samenspraak

met de gemeente wordt bepaald waar inzet
gepleegd wordt, waarbij een extra focus op het
duurzaam evenementenbeleid komt te liggen,

wat in samenspraak is met het

milieubeleidsplan van gemeente Heemskerk.

Programma's en projecten
(Energietrans¡tie)
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving

is een van de grote maatschappelijke opgaven.

ODIJ ondersteunt en adviseert gemeenten en

burgers in de transitie naar een klimaat neutrale
leefomgeving.

þ
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Transitievisie Warmte

In het kader van de energietransitie moet het

gebruik van fossiele brandstoffen worden

teruggedrongen. Ter vervanging van het

aardgas moet per wijk gekeken worden hoe de

gebouwde omgeving in de toekomst verwarmd
gaat worden. ODIJ adviseert bij het opstellen

van een Transitievisie Warmte. Doel is om deze

eind 2020 gedragen en goedgekeurd te hebben,

waarbij de voorkeurswijken zijn aangegeven.

Reg i o na le E ne rg i estrateg ie
In de RES werken overheden met
maatscha ppel ij ke pa rtners, netbeheerders (voor

gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven

en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen

toekomstige keuzes uit voor de opwekking van

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de

gebouwde omgeving (van fossiele naar

duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde

opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes

worden vertaald naar gebieden, projecten en

naar de implementatie en uitvoering van die

projecten. l

Voor de lJmond-gemeenten wordt een RES

opgesteld. Gemeenten participeren in de

structuur die hiervoor is opgezet. Wij faciliteren

de bijeenkomsten en verzorgen het

commu nicatietraject.

Regionaal Energie Programma

Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden. Het keuzepakket kan bestaan uit:
Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve

inkoopacties, etc.; Stichting Huizenaanpak met

VvE aanpak, monumentenaanpak etc.; en/of de

duurzame huizenroute.

De CO2 is een prioriteringstool dat hierbij is
ontwikkeld om te komen tot een gedragen

analyse dat per klimaattafel vanuit het

Klimaatakkoord aangeeft wat de prioritering van

de voornaamste maatregelen/projecten/
programma's zijn op basis van een multicriteria
analyse, waarbij de criteria gewogen zijn, Dit

kan worden ingezet als beleidsinstrument om

(beleids) keuzes en budgetten te verantwoorden.

Maatscha ppel ijke vastgoed

In het Klimaatakkoord is onderkend dat er een

voorbeeldrol dient uit te gaan van

maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat

overheden extra moeten inzetten in het

verduurzamen van het maatschappelijk

vastgoed. ODIJ ondersteunt gemeenten hierin

door:

1. Te adviseren over duurzame

meerjaren onderhoudsprogramma's;

2. Het begeleiden van zorginstellingen

bij het behalen van hun Green Deal

Zorg certificaten;

3. Het adviseren van scholen over

duurzame meerjaren

onderhoudsprogramma's en te

begeleiden bij de realisatie van

zonnedaken binnen de

schooldakrevolutie.

Mobiliteit
Met het programma lJmond Bereikbaar heeft

ODIJ een succesvolle werkgeversaanpak

uitgerold. IJmond Bereikbaar gaat zich de

komende jaren inzetten om de

mobiliteitstransitie in de regio aan te jagen.

Om de CO2 uitstoot van mobiliteit terug te

dringen is in het Klimaatakkoord de volgende

doelstelling opgenomen: "minimaal 1.000

werkgevers, comm¡tteren zich vóór 2030 aan

minimaal 50o/o CO2-reductie van zakelijke

mobiliteit (woon/werkverkeer en zakelijke

15.
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ritten)in 2030 ten opzichte van 2016.

Dit doen partijen door met werknemers te

communiceren over duurzame mobiliteit,

reductiemaatregelen te nemen en de voortgang

te monitoren."
Bedrijven in de Ilmond die zich aan deze

doelstelling willen committeren kunnen gratis

ondersteuning krijgen.

Om duurzaam reisgedrag in de regio mogelijk te

maken hebben de IJmondgemeenten al in 2014

een regionale mobiliteitsvisie opgesteld. ODII

coördineert de uitvoering van de mobiliteitsvisie

en beheert het bijbehorende mobiliteitsfonds.

Omdat de eerste vijf jaar achter de rug zijn en

met het Klimaatakkoord de regio voor een

bredere opgave staat, wordt de mobiliteitsvisie

in 2O2O herijkt, Hierbij vindt nauwe afstemming

plaats met de uitwerking van het regionale

mobiliteitsprogramma door de provincie; het

programma samen bouwen aan bereikbaarheid,

het OV Toekomstbeeld en de regionale

mobiliteitsvisie van de regio Zuid

Kennemerland.

Naast het verminderen en veranderen van

mobiliteit via de werkgeversaanpak is het ook

nodig om de mobiliteit in de regio te

verduurzamen. Dit betekent dal alle mobiliteit

zo snel mogelijk naar klimaatneutraal en bij

voorkeur naar Zero Emissie moet. Ilmond

Bereikbaar vertaalt de brandstoffenvisie van het

Rijk naar kansen in de regio en adviseert

bedrijven over de mogelijkheden voor

hernieuwbare energ iedragers.

GreenBiz IJmond
Het GreenBiz lJmond programma van ODIJ

ondersteu nt ondernemers op bed rijventerrei nen

om hun eigen pand bedrijfsproces en het

omliggende bedrijventerrein duurzaam te

maken. Dit kan over onderwerpen als energie-

besparing en duurzame opwekking gaan, maar

ook over het reduceren van afval en circulaire

economie.

In 2020 wil ODIJ, in samenwerking met

GreenBiz IJmond, de 'Green deal bedrijven-

terreinen' uitzetten en door zoveel mogelijk

ondernemers laten ondertekenen. Via de Green

deal worden ondernemers gestimuleerd de

komende vijf jaar energieneutraal te worden.

ODIJ en GreenBiz lJmond ondersteunen de

ondernemers hierbij. Om de nulsituatie goed in

beeld te krijgen worden de ondernemers

voorzien van een energiescan. Dit levert een

rapport op dat inzicht geeft in het huidige

elektriciteit- en gas- verbruik. Daarnaast

worden mogelijkheden voor energiebesparing

en duurzame opwekking in het rapport vermeld

OMGEVINGSDI ENST IJMOND

Er wordt elk jaar door het RVO een SDE+

subsidie vergeven aan initiatieven die duurzame

energie opwekken. Het is een subsidie die een

prijs gegarandeerd per opgewekte kilowatt uur.

Dit maakt de subsidie voornamelijk interessant

voor bedrijven met een relatief groot dak, die

zonnepanelen willen installeren. ODIJ

ondersteunt ondernemers in de Ilmond elk jaar

bij het aanvragen van de SDE subsidie.

Wanneer de subsidie definitief is toegekend,

worden de ondernemers ook geholpen bij het

realiseren van de 'zonnedaken'.
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Uitgeest
Takenpakket
. Basistakenpakket
. Volledige milieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Toezicht bij APV/evenementen
. Toezicht op de Wabo
o Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet

Toelichting
. Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving 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.

r Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

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

2.3 Uitgeest

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2079-

2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Speciale aandacht is

er voor de scoutingorganisaties, jachthavens en

campings die zoals alle te bezoeken bedrijven

integraal worden gecontroleerd met de Wabo.

Ook wordt er extra gecontroleerd op

energiebesparing m.b.t. artikel 2. 15

Activiteitenbesluit. Het aanbieden van te
plaatsen dataloggers is daar een aanvulling op.

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats

ODII adviseert op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidsaspecten hiervan. In samenspraak

met de gemeente wordt bepaald waar inzet

gepleegd zal worden.

Programma's en projecten
( Energ ietra nsitie)
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving

is een grote maatschappelijke opgaven. ODIJ

ondersteunt en adviseert gemeenten en burgers

in de transitie naar een klimaatneutrale

leefomgeving.

Transitievisie Warmte
In het kader van de energietransitie moet het
gebruik van fossiele brandstoffen worden

teruggedrongen, Ter vervanging van het

aardgas moet per wijk gekeken worden hoe de

gebouwde omgeving in de toekomst verwarmd
gaat worden. Hiervoor is 2019 de Transitievisie

Warmte opgesteld. Doel is om 2O2O voor de

voorkeurswijken Oude Dorp en De Koog voor 1

pilot een Wijkuitvoeringsplan (WUP) te hebben

vastgesteld. Dit betreft een WUP voor circa 500

woningen, waarbij een haalbaarheids-onderzoek

wordt uitgevoerd naar een collectief warmtenet

op basis van aquathermie rondom gemaal

Meldijk.

Regionaal Energie Programma
Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden. Het keuzepakket kan bestaan uit:
Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve

inkoopacties, etc.; Stichting Huizenaanpak met
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VvE aanpak, monumentenaanpak etc.; en/of de

duurzame huizenroute.

M aatsch a p pel ij ke va stgoed
In het Klimaatakkoord is onderkend dat er een

voorbeeldrol dient uit te gaan van

maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat

overheden extra moeten inzetten in het

verduurzamen van het maatschappelijk

vastgoed. ODII ondersteunt gemeenten hierin

door:

1. Te,adviseren over duurzame

meerjaren onderhoudsprog ramma's;

2. Het begeleiden van zorginstellingen

bij het behalen van hun Green Deal

Zorg certificaten;

3. Het adviseren van scholen over

duurzame meerjaren

onderhoudsprogramma's en te

begeleiden bij de realisatie van

zonnedaken binnen de

schooldakrevolutie.

GreenBiz IJmond
Het GreenBiz Ilmond programma van ODII

ondersteunt ondernemers op bedrijventerreinen

om hun eigen pand, bedrijfsproces en het

omliggende bedrijventerrein duurzaam te

maken. Dit kan over onderwerpen als energie-

besparing en duurzame opwekking gaan, maar

ook over het reduceren van afval en circulaire

economie.

In 2O2O wil ODIJ, in samenwerking met

GreenBiz lJmond, de 'Green deal bedrijven-

terreinen' uitzetten en door zoveel mogelijk

ondernemers laten ondertekenen. Via de Green

deal worden ondernemers gestimuleerd de

komende vijf jaar energie neutraal te worden.

ODIJ en GreenBiz lJmond zullen de

ondernemers hierbij ondersteunen. Om de nul-

situatie goed in beeld te krijgen worden de

ondernemers voorzien van een energiescan. Dit

levert een rapport op dat inzicht geeft in het

huidige elektriciteit- en gas verbruik. Daarnaast

worden mogelijkheden voor energiebesparing

en duurzame opweking in het rapport vermeld.

Er wordt elk jaar door het RVO een SDE+

subsidie vergeven aan initiatieven die duurzame

energie opwekken. Het is een subsidie die een

prijs gegarandeerd per opgewekte kilowatt uur.

Dit maakt de subsidie voornamelijk interessant

voor bedrijven met een relatief groot dak, die

zonnepanelen willen installeren. ODII

ondersteunt ondernemers in de lJmond elk jaar

bij het aanvragen van de SDE subsidie.

Wanneer de subsidie definitief is toegekend,

worden de ondernemers ook geholpen bij het

realiseren van de 'zonnedaken'.
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Uitvoeringsprogramma 2O2O

Velsen I

Takenpakket
r Basistakenpakket
. Volledige milieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -uitvoering
. Toezicht bij evenementen
. Toezicht op de Havenverordening

Toelichting
. Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toez¡cht en
handhaving 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
energietransitie, 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 stoffpn en afgifte van
scheepsafvalstoffen. Namens de gemeente wordt
ook geadviseerd over ontheffingen en over
ligplaatstoewijzing.

2.4 Velsen

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2Ot9-

2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit

gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Speciale aandacht

hierbij is er in gemeente Velsen voor

energiebesparing op basis van artikel 2.15

Activiteitenbesluit. Het aanbieden van te
plaatsen dataloggers is daar een aanvulling op.

Meegenomen in de te controleren bedrijven is

de gebiedsinventarisatie die in 2019 is

uitgevoerd. Het gebied liep vanaf de Zuiderkade

te Beverwijk tot en met de Zwarte Hekweg te

Velsen Noord. Uit deze inventarisatie is veel

extra bedrijfsinformatie opgehaald en het

bed rijfsi nformatiesysteem geactua I iseerd. Een

gedeelte van de bedrijven wordt op basis van

deze inventarisatie voor de eerste keer bezocht.

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats.

ODIJ adviseert op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidsaspecten hiervan. In samenspraak

met de gemeente wordt bepaald waar inzet

gepleegd zal worden.

Advisering
Voor locaties Rivierenbuurt-noord en Zeeweg

263 in IJmuiden wordt omstreeks april de

jaarl ij kse g rondwatermon itori n g u itgevoerd. In

2019 is middels afkoop de verantwoordelijkheid

voor de uitvoering van deze werkzaamheden

vanuit de gemeente overgedragen aan firma

Bodemzorg. Hiervoor zijn de

saneringsbeschikkingen van beide locaties op

naam van Bodemzorg gezet.

Programma's en projecten
( Energ ietra nsitie)
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving

is een van de grote maatschappelijke opgaven.

ODIJ ondersteunt en adviseert gemeenten en

burgers in de transitie naar een klimaatneutrale

leefomgeving.

Transitievisie Warmte

In het kader van de energietransitie moet het

gebruik van fossiele brandstoffen worden

teruggedrongen. Ter vervanging van het

aardgas moet per wijk gekeken worden hoe de

gebouwde omgeving in de toekomst verwarmd
gaat worden. ODII adviseert bij het opstellen

van een Transitievisie Warmte. Doel is om deze

eind 2020 gedragen en goedgekeurd te hebben,

waarbij de voorkeurswijken zijn aangegeven.
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Reg i on a le E n e rg i estrateg i e

In de RES werken overheden met

maatschappelijke partners, netbeheerders (voor

gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven

en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen

toekomstige keuzes uit voor de opwekking van

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de

gebouwde omgeving (van fossiele naar

duurzame bro4nen) en de daarvoor benodigde

opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes

worden vertaald naar gebieden, projecten en

naar de implementatie en uitvoering van die

projecten. Voor de IJmond-gemeenten wordt

een RES opgesteld.

Gemeenten participeren in de structuur die

hiervoor is opgezet. Wij faciliteren de

bijeenkomsten en verzorgen het

com mu nicatietraject.

Regionaal Energie Programma
Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen ge$urende het jaar) en zal d.m.v,

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden. Het keuzepakket kan bestaan uit:

Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve

inkoopacties, etc.; Stichting Huizenaanpak met

VvE aanpak, monumentenaanpak etc.; en/of de

duurzame huizenroute.

De CO2 is een prioriteringstool die hierbij is
ontwikkeld om te komen tot een gedragen

analyse dat per klimaattafel vanuit het

Klimaatakkoord aangeeft wat de prioritering van

de voornaamste maatregelen/projecten/
programma's zijn op basis van een multi-criteria
analyse, waarbij de criteria gewogen zijn. Dit

kan worden ingezet als beleidsinstrument om

(beleids)keuzes en budgetten te verantwoorden.

Maatscha ppel ijke vastgoed
In het Klimaatakkoord is onderkend dat er een

voorbeeldrol dient uit te gaan van

maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat

overheden extra moeten inzetten in het

verduurzamen van het maatschappelijk

vastgoed. ODIJ ondersteunt gemeenten hierin

door:

1. Te adviseren over duurzame

meerjaren onderhoudsprogramma's;

2. Het begeleiden van zorginstellingen

bij het behalen van hun Green Deal

Zorg certificaten;

OMGEVINGSDI ENST IJMON D

3. Het adviseren van scholen over

duurzame meerjaren

onderhoudsprogramma's en te

begeleiden bij de realisatie van

zonnedaken binnen de

schooldakrevolutie.

Mobiliteit (IJmond Bereikbaar)
Met het programma lJmond Bereikbaar heeft

ODII een succesvolle werkgeversaanpak

uitgerold. IJmond Bereikbaar gaat zich de

komende jaren inzetten om de mobiliteits-

transitie in de regio aan te jagen.

Om de CO2 uitstoot van mobiliteit terug te
dringen is in het Klimaatakkoord de volgende

doelstelling opgenomen: "minimaal 1.000

werkgevers, committeren zich vóór 2030 aan

minimaal 50o/o CO2-reductie van zakelijke

mobiliteit (woon/werkverkeer en zakelijke

ritten) in 2030 ten opzichte van 2016. Dit doen

partijen door met werknemers te communiceren

over duurzame mobiliteit, reductiemaatregelen

te nemen en de voortgang te monitoren."

Bedrijven in de IJmond die zich aan deze

doelstelling willen committeren, kunnen gratis

ondersteu ning krijgen.

Om duurzaam reisgedrag in de regio mogelijk te
maken hebben de IJmondgemeenten al in 2014
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een regionale mobiliteitsvisie opgesteld. ODIJ

coördineert de uitvoering van de mobiliteitsvisie

en beheert het bijbehorende mobiliteitsfonds.

Omdat de eerste vijf jaar achter de rug zijn en

met het Klimaatakkoord de regio voor een

bredere opgave staat, wordt de mobiliteitsvisie

in 2O2O herijkt. Hierbij zal nauwe afstemming
plaatsvinden met de uitwerking van het

regionale mobiliteitsprogramma door de

provincie; het programma samen bouwen aan

bereikbaarheid, het OV Toekomstbeeld en de

regionale mobiliteitsvisie van de regio Zuid-

Kennemerland.

Naast het verminderen en veranderen van

mobiliteit via de werkgeversaanpak is het ook

nodig om de r¡obiliteit in de regio te

verduurzamen. Dit betekent dal alle mobiliteit
zo snel mogelijk naar klimaatneutraal en bij

voorkeur naar Zero Emissie moet. IJmond

Bereikbaar vertaalt de brandstoffenvisie van het

Rijk naar kansen in de regio en adviseert

bedrijven over de mogelijkheden voor

hernieuwbare energ iedragers.

GreenBiz IJmond
Het GreenBiz IJmond programma van ODII

ondersteunt ondernemers op bedrijventerreinen

om hun eigen pand, bedrijfsproces en het

omliggende bedrijventerrein duurzaam te

maken. Dit kan over onderwerpen als energie-

besparing en duurzaam opwekking gaan, maar

ook over het reduceren van afval en circulaire

economie.

In 2020 wil ODIJ, in samenwerking met

GreenBiz IJmond, de'Green deal

bedrijventerreinen' uitzetten en door zoveel

mogelijk ondernemers laten ondertekenen. Via

de Green deal worden ondernemers
gestimuleerd de komende vijf jaar energie

neutraal te worden. ODII en GreenBiz IJmond

ondersteunen de ondernemers hierbij . Om de

nulsituatie goed in beeld te krijgen worden de

ondernemers voorzien van een energiescan. Dit

levert een rapport op dat inzicht geeft in het

huidige elektriciteit- en gasverbruik. Daarnaast

worden mogelijkheden voor energiebesparing

en duurzame opwekking in het rapport vermeld.

Er wordt elk jaar door het RVO een SDE+

subsidie vergeven aan initiatieven die duurzame

energie opwekken. Het is een subsidie die een

prijs gegarandeerd per opgewekte kilowatt uur.

Dit maakt de subsidie voornamelijk interessant

voor bedrijven met een relatief groot dak, die

zonnepanelen willen installeren. ODII

ondersteunt ondernemers in de lJmond elk jaar

bij het aanvragen van de SDE subsidie.

Wanneer de subsidie definitief is toegekend,

worden de ondernemers ook geholpen bij het

realiseren van de 'zonnedaken'.

ln 2017 heeft ODIJ een (internationale) subsidie

aangevraagd voor het project PECS (port

energy and carbon savings). Doel van het

project is om het opwekken van duurzame

stroom te stimuleren, door het opzetten een

handelsplatform. Dit wordt 'GreenBiz Energy'

genoemd. In 2019 is GreenBiz Energy

opgericht, voor 2020 is het zaak de prestaties

van het platform te monitoren, zodat er (waar

nodig) bijgestuurd kan worden.

Overige projecten
Milieubeleidsplan

In de begroting van 2020 is opgenomen dat het

milieubeleidsplan wordt vervangen door het

Lokaal Klimaatpact. ODIJ zal een bijdrage aan

dit pact leveren op het gebied van energie,

CO2-reductie en circulaire economie.
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U itvoeringsprogramma 2020

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

De binnenstad van Haarlem, de strandpaviljoens,
het circuit en net duin- en bosgebied zorgeñ
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.

3 Zuid-Kennemerland

Communicatie
Communicatietafel IJmond & Zuid-
Kennemerland
De energietransitie is in 2019 uitgegroeid tot
een van de belangrijkste thema's in het werk.

Zowel ODII als de gemeenten zijn hiermee

bezig en doen ervaring en kennis op. ODIJ heeft

het initiatief genomen om twee- à
driemaandelijks een Communicatietafel te

organiseren. Hierbij zijn de communicatie-

adviseurs van de regio's lJmond en Zuid-

Kennemerland aanwezig om inspiratie en kennis

te delen. Ook is dit een platform waar externe
partijen zich presenteren en vragen stellen
(Duurzame Huizen Route, Huizenaanpak,

consortium RES) In 2020 zetten wij deze

bijeenkomst door.

Programma's en projecten
(Energ ietra nsitie)
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving

is een van de grote maatschappelijke opgaven.

ODIJ ondersteunt en adviseert gemeenten en

burgers in de transitie naar een klimaatneutrale

leefomgeving.

OMGEVINGSDIENST IJMOND

Reg ionaa I E nerg i e Prog ra m ma
Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden. Het keuzepakket kan bestaan uit:

Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve

inkoopacties, etc.; Stichting Huizenaanpak met

VvE aanpak, monumentenaanpak etc.; en/of de

duurzame huizenroute.
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Bloemendaal
Takenpakket
o Basistakenpakket
o Volledige milieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -uitvoering
. Toezicht bij evenementen (op verzoek)
¡ Toezicht en handhaving Drank en Horecawet

Toelichting
o Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op
het geb¡ed van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.

o Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleiþ met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

3.1 Bloemendaal

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 20L9-

2022worden de inrichtingen bezocht die

jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Vanuit deze selectie

zullen wij een voorstel doen aan de gemeente.

Speciale aandacht bij toezicht- en handhaving

is er in de gemeente Bloemendaal voor

energiebesparing op basis van artikel 2.15

Activiteitenbesluit. Het aanbieden van te
plaatsen dataloggers is daar een aanvulling op

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats.

ODII adviseert op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidsaspecten hiervan. In samenspraak

met de gemeente wordt bepaald waar inzet

gepleegd zal worden.

Strandpaviljoens
De strandpaviljoens zullen de aandacht

behouden van de organisatie. ODIJ zit in het

overleg Kerngroep Strand waarbij diverse

onderwerpen m.b.t. strandpaviljoens met de

gemeente worden besproken. Strandpaviljoens

worden gecontroleerd op geluid tijdens

evenementen en buiten de evenementen om

Vuurwerk
Coördinatie en controle op de wet- en

regelgeving aangaande de verkoop en opslag

Programma's en projecten
(Energietransitie)
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving

is een van de grote maatschappelijke opgaven.

ODIJ ondersteunt en adviseert gemeenten en

burgers in de transitie naar een klimaatneutrale

leefomgeving.

Reg io na le E nerg i estrateg i e

In de RES werken overheden met

maatschappelijke partners, netbeheerders (voor

gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven

en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen

toekomstige keuzes uit voor de opwekking van

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de

gebouwde omgeving (van fossiele naar

duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde

opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes

worden vertaald naar gebieden, projecten en

naar de implementatie en uitvoering van die

projecten.
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Voor de gemeente Bloemendaal en Zandvoort

wordt een RES opgesteld. Gemeenten

participeren in de structuur die hiervoor is

opgezet. Wij faciliteren de bijeenkomsten en

verzorgen het çommu nicatietraject.

Regionaal Energie Programma

Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden. Het keuzepakket kan bestaan uit:

Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve

inkoopacties, etc.; Stichting Huizenaanpak met

VvE aanpak, monumentenaanpak etc,; en/of de

duurzame huizenroute.

Maatscha p pel ijke vastgoed
In het Klimaatakkoord is onderkend dat er een

voorbeeldrol dient uit te gaan van

maatschappelijk vastgoed, Dit betekent dat

overheden extra moeten inzetten in het

verduurzamen van het maatschappelijk

vastgoed. ODIJ ondersteunt gemeenten hierin

door:

1. Te adviseren over duurzame

meerja ren onderhoudsprog ra m ma's ;

2. Het begeleiden van zorginstellingen

bij het behalen van hun Green Deal

Zorg certificaten;

3. Het adviseren van scholen over

duurzame meerjaren

onderhoudsprogramma's en te

begeleiden bij de realisatie van

zonnedaken binnen de

schooldakrevolutie.

Drank- en Horecawet
In het kader van de Drank- en horecawet

worden de horecalokaliteiten in 2020 bezocht

door ODII. De indieningsvereisten en de

controles bij de para-commerciële bedrijven

worden in de dagperiode uitgevoerd. De

leeftijdsinspecties bij commerciële

horecabedrijven vinden in de avond- en

nachturen plaats. De leeftijdsinspecties worden

door BOA's integraal uitgevoerd.
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Haarlem
Takenpakket
. Basistakenpakket, exclusief de bodemtaken

(enkel handhaving op verzoek)
. Het bedrijfsgebonden milieutakenpakket,

exclusief milieuadvisering en
beleidsvoorbereiding en -uitvoeringo Toezicht bij evenementen

. Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven

Toelichting
r Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed).

I

. Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven
Het signaaltoezicht op het gebied van
brandveiligheid vindt plaats in afstemming met de
VRK.

3.2 Haarlem

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het VTH-beleid 2019-

2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit

gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel.

Speciale aandacht is er in de gemeente Haarlem

voor het'project jachthavens'. Ook wordt er

extra gecontroleerd op energiebesparing m.b.t.

artikel 2. 15 Activiteitenbesluit.

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats

ODIJ adviseert op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidsaspecten hiervan. In samenspraak

met de gemeente wordt bepaald waar inzet

gepleegd zal worden.

Ondermijning
Ondermijning vormt een prioritair thema in de

samenwerking met de gemeente Haarlem en

andere partners in toezicht en handhaving

waaronder politie Kennemerland. In het RIEC-

overleg worden zaken aangedragen waarbij

mogelijk ondermijning speelt.

Verduurza mi ng bed rijven
Naast de integrale controles van toezicht- en

handhaving wordt er in samenwerking met

onder meer Parkmanagement Waarderpolder

mede invulling gegeven aan de duurzaamheids-

ambities van gemeente Haarlem. Middels de

plaatsing van dataloggers, informatiebijeen-

komsten en -folders, nieuwsberichten en het

Waarderpolderoverleg, worden bedrijven
gestimuleerd en geactiveerd tot verduurzaming.

Vuurwerk
Coördinatie en controle op de wet- en

regelgeving aangaande de verkoop en opslag

Programma's en projecten
(Energ ietransitie)
We willen samen met gemeente Haarlem

doormaken en kijken of wij op het onderstaande

onderwerp verder invulling kunnen geven aan

de gemeentelijke ambities binnen de

energ ietransitie.

Regionaal Energie Programma
Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

tf

lf,

ll rrt,

Jl rrl,

affi od¡jmond

I

OMGEVINGSDIENST IJMOND



r od¡jmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

f{ ¡rI r

t

l
ti

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden. Het kguzepakket kan bestaan uit:

Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve

inkoopacties, etc.; Stichting Huizenaanpak met

VvE aanpak, monumentenaanpak etc.; en/of de

duurzame huizenroute.
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Heemstede
Takenpakket
. Basistakenpakket
o Volledige milieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -uitvoering
¡ Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet
. Toezicht en handhaving Dig¡taal

Opkopersreg¡ster (DOR)

Toelichting
o Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asberst)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,

o Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

. Toezicht en handhaving DOR
Met toezicht op het DOR wordt heling van
(tweedehands) goederen tegengegaan.

3.3 Heemstede

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2019-

2O22 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Vanuit deze selectie

zullen wij een voorstel doen aan de gemeente

voor eventuele regiobrede projecten.

Speciale aandacht bij toezicht- en handhaving

is er in de gemeente Heemstede voor

energiebesparing op basis van artikel 2.15

Activiteitenbesluit. Het aanbieden van te
plaatsen dataloggers is daar een aanvulling op

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats.

ODII adviseert op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidsaspecten hiervan. In samenspraak

met de gemeente wordt bepaald waar inzet

gepleegd zal worden.

Verduurzamingsopgave
Naast de integrale controles van toezicht- en

handhaving zullen grootverbruikers van energie
gecentraliseerd en gecontroleerd worden op de

erkende maatregelen van de branches.

Vuurwerk
Coördinatie en controle op de wet- en

regelgeving aangaande de verkoop en opslag

Programma's en projecten
(Energ ietransitie)
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving

is een van de grote maatschappelijke opgaven,

ODII ondersteunt en adviseert gemeenten en

burgers in de transitie naar een klimaat neutrale

leefomgeving.

Regionaal Energie Programma
Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden. Het keuzepakket kan bestaan uit:

Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve

inkoopacties, etc.; Stichting Huizenaanpak met

VvE aanpak, monumentenaanpak etc.; en/of de

duurzame huizenroute.
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Drank- en Hdrecawet
In het kader van de Drank- en horecawet

worden de horecalokaliteiten in 2O2O bezocht

door ODII. De indieningsvereisten en de

controles bij de para-commerciële bedrijven

worden in de dagperiode uitgevoerd. De

leeftijdsinspecties bij commerciële

horecabedrijven vinden in de avond- en

nachturen plaats. De leeftijdsinspecties worden

door BOA's integraal uitgevoerd.
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Zandvoort
Takenpakket
. Basistakenpakket
. Volledigemilieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -u¡tvoer¡ng. Volledige Wabo-takenpakket

Toelichting
. Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op tlet 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.

o Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

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

3.4 Zandvoort

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2OI9-
2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Vanuit deze selectie

zullen wij een voorstel doen aan de gemeente

voor eventuele regiobrede projecten.

Specialeaandacht bij toezicht- en handhaving is

er in de gemeente Zandvoort voor

energiebesparing op basis van artikel 2.15

Activiteitenbesluit. Het aanbieden van te
plaatsen dataloggers is daar een aanvulling op.

Circuitpark Zandvoort
In 2019 is duidelijk geworden dat de F1 races

terugkeren naar Zandvoort. Daartoe dient het

circuit wijzigingen te ondergaan die van invloed

zijn op de vigerende vergunning (milieu, bouw

en RO). In 2019 zijn hiervoor de nodige

vooroverleggen opgestart. Eind 2019 zijn de

eerste aanvragen voor deze wijzigingen

ingediend. ln 2020 lopen deze procedures door

Het aantal klachten over het circuit is in 2019

flink gestegen. Dit geldt ook voor de verzoeken

tot handhaving, Wob verzoeken en het aantal,

vragen. In 2020 is de verwachting dat deze

trend zich voortzet. Er is geanticipeerd op de te

verwachten extra werkzaamheden door in de

begroting extra middelen op te nemen".

Toeristische verhuur
Het eerste jaar is niet congruent geweest aan

de toekomstige jaren. Een kritische fase die

werd gezien als de opstartper¡ode om het

vernieuwde beleid te introduceren. Uit de

jaarlijkse evaluatie kwam naar voren dat de

extra capaciteit die beschikbaar is gesteld

afdoende is. Het beleid zoals in het Plan van

Aanpak beschreven, kan verder worden

uitgevoerd.

De aankomende jaren zoals 2O2O zullen de

onderstaande fases gelijk aan elkaar lopen en

niet meer geleidelijk worden geïntroduceerd

(2019):
- Bewustwording;

- Inventarisatie'
- Uitvoering.

Mensen zullen worden geTnformeerd over de

spelregels en zijn verplicht zich te blijven

melden bij nieuw toeristische verhuur.

Handhaving wordt doorgezet en vindt in

tegenstelling tot het voorgaande jaar al plaats

per 1 januari.
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Vuurwerk
Coördinatie en controle op de wet- en

regelgeving aangaande de verkoop en opslag

Advisering
Voor locatie Grote Krocht 21 en omgeving zal

omstreeks april de jaarlijkse grondwater-

monitoring worden uitgevoerd. Begin 2020

wordt getracht middels afkoop de

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van

deze werkzaamheden vanuit de gemeente over

te dragen aan firma Bodemzorg. Hiervoor zal de

saneringsbeschikking op naam van Bodemzorg

worden gezet.
:l

Programma's en projecten
(Energ ietransitie)
Eind 2018 is een startnotitie duurzaamheid

geschreven met een uitvoeringsprogramma

voor 2019 en 2020. Onderdeel hiervan is het

beleidsplan duurzaamheid wat in het laatste

tertaal van 2019 is vastgesteld door het college.

Dit stuk dient als richtinggevend document om

de ambities van gemeente Zandvoort op het

gebied van onder meer de energietransitie, de

gebouwde omgeving en mobiliteit scherp te

krijgen, In samenwerking met de ambtelijke

organisatie van Haarlem-Zandvoort wordt

uitvoering gegeven aan het actieprogramma.

Reg i o na le E ne rg i estrateg i e

In de RES werken overheden met

maatschappelijke partners, netbeheerders (voor

gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven

en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen

toekomstige keuzes uit voor de opwekking van

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de

gebouwde omgeving (van fossiele naar

duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde

opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes

worden vertaald naar gebieden, projecten en

naar de implementatie en uitvoering van die

projecten.

Voor de gemeente Bloemendaal en Zandvoort

wordt een RES opgesteld. Gemeenten

participeren in de structuur die hiervoor is

opgezet. Wij faciliteren de bijeenkomsten en

verzorgen het com municatietraject.

Regionaal Energie Programma

Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden. Het keuzepakket kan bestaan uit:

OMGEVINGSDIENST IJMOND

Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve

inkoopacties, etc.; Stichting Huizenaanpak met

VvE aanpak, monumentenaanpak etc.; en/of de

duurzame huizenroute.

Wabo/BWT
Breedplaatvloeren
Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties is een brief ontvangen om

nader onderzoek te doen naar Breedplaat-

vloeren. Het wordt op advies van het ministerie

gefaseerd uitgevoerd.

Beste m m i n g s p I a n toe z i ch t
Onderdeel van het Wabo/BWT-pakket is toezicht

op bestemmingsplannen. De focus ligt hierbij in

2020 op het project'wonen in bedrijfs-
gebouwen'.

Nota Handhaving fysieke leefomgeving
In 2019 is gestart met een nieuwe nota

Handhaving fysieke leefomgeving, ter opvolging

van de vigerende nota. Onderwerpen die hierin

aan de orde komen zijn toeristische verhuur,

bestemmingsplantoezicht, illegale bewoning en

welstandsexcessen. In het eerst tertaal van

2020 zal deze nota worden aangeboden aan het

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

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

Binnen de energietransitie wordt in toenemende
mate reg¡onaal samengewerkt met de gemeenten
in de regio Zaanstreek Waterland.
Omgevingsdienst IJmond fungeert hierbij als
beleidsadviseu r voor portefeu i I lehouders
duurzaamheid gemeenten Landsmeer, Oostzaan
en Wormerland in relatie tot MRA deelregio
Zaanstreek-Waterla nd

4 Zaanstreek-Waterland

Regulering, toezicht en handhaving
Energiebesparing en duurzaamheid bij
evenementen
Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid

bij evenementen, waarop door ODIJ wordt
geadviseerd.

Datalogger
Project datalogger, door het plaatsen van een

datalogger, wordt inzicht gegeven in het

stookgedrag en/of de installatie optimaal is

ingeregeld. Indien blijkt dat de installatie niet
goed is ingeregeld, zal hierop toezicht worden

gehouden conform de verplichting tot het

toepassen van erkende maatregelen als bedoeld

in artikel 2. 15 Activiteitenbesluit.
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Beemster
Takenpakket
o Basistakenpakket
. Volledige milieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -uitvoering

Toelichting
r Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toez¡cht en
handhaving 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,

4.I Beemster

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 20t9-
2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

i nformatiegestuu rd profiel.

Speciale aandacht is er in de gemeente

Beemster voor agrarische bedrijven waarbij

extra zal worden gecontroleerd in het kader van

mogelijke bodemverontreiniging. Daar ligt de

focus op de naleving van voorschriften voor de

mestplaats/silo.

Programma's en projecten
(Energ ietra nsitie)
Regeli ng Reductie Energiegebrui k
Het Rijk verstrekt de eenmalige specifieke

uitkering'Regeling Reductie Energiegebruik' aan

gemeenten voor activiteiten die tot doel hebben

om de CO2-uitstoot te verlagen door reductie

van energiegebruik in woningen in particulier

eigendom. Dit kan een welkome uitbreiding en

completering bieden op het'Regionaal Energie

Programma'. Als de aanvraag is ingediend en

goedgekeurd wordt, voert ODIJ de

coördinerende taken uit.
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Edam-Volendam
Takenpakket
o Basistakenpakket
. Op verzoek ðverige milieutaken en

beleidsvoorbereiding en -uitvoering

Toelichting
o Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed).

4.2 Eda m-Volenda m

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2019-

2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Speciale aandacht is

er in de gemeente Edam-Volendam voor

visverwerkende bedrijven, waarbij extra zal

worden gemonitord in het kader van mogelijke
geurklachten.

Zoals elk jaar gebruikelijk controleert ODIJ de

kermissen van Edam en Volendam. Voor de

kermis worden alle muziekinstallaties ingemeten

en tijdens de kermis wordt gecontroleerd of de

geluidsnormen niet worden overschreden. Na

afloop wordt een evaluatierapport overlegd. Op

verzoek wordt ook op de inrichtingseisen van de

Drank- en Horecawet gecontroleerd.

Fardem Packaging is gevraagd om een

omgevingsvergunning voor de activiteit milieu

aan te vragen. Dit traject is opgestart in 2019

en loopt door in 2020.
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Uitvoeringsprogramma 2O2O

Landsmeer
Takenpakket
. Basistakenpakket
o Volledige milieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Toezicht Drank en Horecawet
o Toezicht en handhaving Brandveiligheid

Toelichting
o Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving 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 veiligheld en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.

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

4.3 Landsmeer

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2Ot9-
2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Speciale aandacht is
er in de gemeente Landsmeer voor het'project
jachthavens'.

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats.

ODIJ adviseert op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidsaspecten hiervan. In samenspraak

met de gemeente wordt bepaald waar inzet

gepleegd zal worden.

Programma's en projecten
( Energ ietra nsitie)
Ba sis pa kket d u u rzaa m hei d
Voor de gemeente Landsmeer voert ODIJ een

aantal taken uit in het basispakket

duurzaamhe¡d ODII. De gemeente kan naar

wens en in overleg binnen het basispakket

aangeven waar gedurende het jaar

ondersteuning of projecten gewenst zijn. Onder

het basispakket vallen :

- Duurzaam Bouwloket;
- Duurzame Huizen Route;

OMGEVINGSDI ENST IJMOND

Advisering duurzaam bouwen,

nieuwbouw en renovatie (BENG,

energieneutraal, GPR gebouw,

aardgasvrij wonen, verduurzaming

bedrijfsgebouwen);

Datalogger, warmtecamera en

leakshooter;

Regionale en interne kennissessies;

Vragen beantwoorden van college,

raden, ambtenaren, bedrijven,

inwoners;

Communicatie duurzaamheid en

energ ietra nsitie.

Naast het basispakket heeft ODIJ voor de

gemeente Landsmeer tevens een

ondersteunende en adviserende rol voor

onderstaande projecten.

Reg i o na le E ne rg iestrateg ie
In de RES werken overheden met

maatschappelijke partners, netbeheerders (voor
gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven
en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen

toekomstige keuzes uit voor de opwekking van

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de

gebouwde omgeving (van fossiele naar

duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde

opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes

worden vertaald naar gebieden, projecten en
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naar de implernentatie en uitvoering van die

projecten.

Voor de gemeente Landsmeer, Oostzaan en

Wormerland wordt een RES opgesteld.

Gemeenten participeren in de structuur die

hiervoor is opgezet. Wij faciliteren de

bijeenkomsten en verzorgen het

communicatietraject.

Transitievisie Warmte
In het kader van de energietransitie moet het
gebruik van fossiele brandstoffen worden

teruggedrongen. Ter vervanging van het

aardgas moet gekeken worden hoe de

gebouwde omgeving in de toekomst verwarmd

gaat worden doormiddel van een gerichte

wijkaanpak. In 2019 is hier mee gestart, de

eerste bijeenkgmsten hebben plaatsgevonden.

Doel is eind 2020 een gedragen en

goedgekeurde Transitievisie Warmte te hebben,

waarbij de voorkeurswijken zijn aangegeven en

inzichtelijk is welke wijken de gemeente aan de

slag kan om de deze voor te bereiden op de

warmtetransitie, door bijvoorbeeld isolatie van

de woningen. ODIJ heeft voor de gemeente

Landsmeer een ondersteunende en tevens

adviserende rol. De regisseur duurzaamheid van

de gemeente Landsmeer is projectleider.

W ij kaa n pa k pa rticu I iere wo n i ng e n

In 2019 is in Landsmeer de wijkaanpak gestart

voor het verduurzamen van de particuliere

woningen. In samenwerking met het

gemeentelijke Duurzaam Bouwloket zijn er

informatie-avonden georganiseerd en

maatwerkadviezen opgemaakt. In 2020 wordt

deze wijkaanpak in de nog niet bezochte wijken

en straten verder uitgevoerd en zullen er

tevens informatie- avonden en een collectieve

inkoop voor isolatiemaatregelen worden

georganiseerd.

Brandveiligheid
Project basisscholen en zorginstellingen
Naar aanleiding van het succesvolle toezichts-

en handhavingsproject in 2019 wordt deze

doorgezet in 2020. Deze wordt echter niet meer

alleen op kwetsbare projecten als basisscholen

en zorginstellingen uitgevoerd. maar ook bij

kinderdagverblijven en in de publieke ruimte.

Er is een factsheet ontwikkeld met de meest

voorkomende overtredingen op het gebied van

brandveiligheid. Hiermee informeer je aan de

voorkant en wordt bewustzijn gecreëerd van de

wet- en regelgeving. Naast de controles, zijn de

brandmeldinstallaties een speerpunt hierin.

Bed&Breakfast
Controle op de algemene aspecten van

brandveiligheid.

Drank- en Horecawet
In het kader van de Drank- en horecawet

worden de horecalokaliteiten in 2020 bezocht

door ODIJ. De indieningsvereisten en de

controles bij de para-commerciële bedrijven

worden in de dagperiode uitgevoerd. De

leeft ijdsi nspecties bij commerciële

horecabedrijven vinden in de avond- en

nachturen plaats. De leeftijdsinspecties worden

door BOA's integraal uitgevoerd.
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U itvoeringsprogramma 2O2O

Oostzaan
Takenpakket
e Basistakenpakket
o Volledige milieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -uitvoeringo Toezicht Drank en Horecawet
. Toezicht en handhaving Wabo/BWT

Toelichting
o Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op det 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
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

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

4.4 Oostzaan

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2Ot9-

2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit

gebeurt aan de hand van een risicogericht en

i nformatiegestuurd profiel.

Speciaal aandacht is er in de gemeente

Oostzaan voor het'project jachthavens'. Ook

wordt bij agrarische bedrijven extra
gecontroleerd in het kader van mogelijke

bodemverontreiniging, waarbij de focus ligt op

de naleving van voorschriften voor de

mestplaats/silo.

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats

ODIJ adviseert op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidsaspecten hiervan. In samenspraak

met de gemeente wordt bepaald waar inzet

gepleegd zal worden.

Advisering
Locaties aan de Dokter Snijderstraat en

Zuideinde worden ontwikkeld voor woningbouw,

Ten behoeve van deze ontwikkelingen zal een

bodemsanering worden uitgevoerd, waarvoor in

OMGEVINGSDI ENST IJMOND

2O2O de voorbereidende werkzaamheden

starten en door ODIJ worden begeleid,

Brandveiligheid
Project basisscholen en zorginstelli ngen

Naar aanleiding van het succesvolle toezichts-

en handhavingsproject in 2019 wordt deze

doorgezet in 2020. Deze wordt echter niet meer

alleen op kwetsbare projecten als basisscholen

en zorginstellingen uitgevoerd, maar ook bij

kinderdagverblijven en in de publieke ruimte.

Er is een factsheet ontwikkeld met de meest

voorkomende overtredingen op het gebied van

brandveiligheid, waarmee aan de voorkant

wordt geTnformeerd en bewustzijn wordt
gecreëerd van de wet- en regelgeving. Naast

de controles, zijn de brandmeldinstallaties hierin

een speerpunt,

Bra n dvei I ige gevel bekled i ng

Naar aanleiding van een brand in Engeland

waarbij de wanden van een woongebouw

bekleed waren met brandbare materialen, is er

binnen gemeente Oostzaan een onderzoek
gestart of er ook dergelijke materialen zijn

aangebracht waardoor een brandonveilige

situatie kan ontstaan. De ODIJ rondt dit

onderzoek in 2020 af.
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Bed&Breakfast

Controle op de algemene aspecten van

brandveiligheid.

Drank- en Horecawet
In het kader van de Drank- en horecawet

worden de horecalokaliteiten in 2020 bezocht

door ODIJ. De indieningsvereisten en de

controles bij de para-commerciële bedrijven
worden in de dagperiode uitgevoerd. De

leeftijdsi nspecties bij commerciële

horecabedrijven vinden in de avond- en

nachturen plaats. De leeftijdsinspecties worden

door BOA's integraal uitgevoerd.

Programma's en projecten
( Energ ietra nqitie)
Ba si s pa kket d u u rzaa m h e i d
Voor de gemeente Oostzaan voert ODIJ een

aantal taken uit in het basispakket
duurzaamheid ODIJ. De gemeente kan naar

wens en in overleg binnen het basispakket

aangeven waar gedurende het jaar
ondersteuning of projecten gewenst zijn. Onder

het basispakket vallen :

- Duurzaam Bouwloket;
- Duurzame Huizen Route;

Advisering duurzaam bouwen,

nieuwbouw en renovatie (BENG,

energieneutraal, GPR gebouw,

aardgasvrij wonen, verduurzam ing

bedrijfsgebouwen);

Datalogger, warmtecamera en

leakshooter;

Regionale en interne kennissessies;

Vragen beantwoorden van college,

raden, ambtenaren, bedrijven,

inwoners;

Communicatie duurzaamheid en

energ ietransitie.

Naast het basispakket voert ODIJ voor de

gemeente Oostzaan ook onderstaande projecten

uit

Regionaal Energie Programma

Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-
programma, waarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden. Het keuzepakket kan bestaan uit:
Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve

inkoopacties, en/of de duurzame huizenroute

Reg i o na le E nerg i estrateg ie

In de RES werken overheden met

maatscha ppel ij ke pa rtners, netbeheerders (voor
gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven

en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen

toekomstige keuzes uit voor de opwekking van

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de

gebouwde omgeving (van fossiele naar

duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde

opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes

worden vertaald naar gebieden, projecten en

naar de implementatie en uitvoering van die
projecten.

Voor de gemeente Landsmeer, Oostzaan en

Wormerland wordt een RES opgesteld.

Gemeenten participeren in de structuur die

hiervoor is opgezet. Wij faciliteren de

bijeenkomsten en verzorgen het

communicatietraject.

Regel i ng Red uctie E nerg i egeb ru i k
Het Rijk verstrekt de eenmalige specifieke

uitkering'Regeling Reductie Energiegebruik' aan

gemeenten voor activiteiten die tot doel hebben

om de CO2-uitstoot te verlagen door reductie

van energiegebruik in woningen in particulier
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eigendom. Dit kan een welkome uitbreiding en

completering bieden op het'Regionaal Energie

Programma'. Als de aanvraag is ingediend en

goedgekeurd, voert ODIJ de coördinerende

taken uit.

Transitievisie garmte
In het kader van de energietransitie moet het

gebruik van fossiele brandstoften worden

teruggedrongen. Ter vervanging van het

aardgas moet per wijk gekeken worden hoe de

gebouwde omgeving in de toekomst verwarmd
gaat worden. Hiervoor wordt een Transitievisie

Warmte opgesteld. In 2019 is hiermee gestart,

en de eerste bijeenkomsten samen met de

stakeholders hebben plaatsgevonden. Doel is

eind 2020 een gedragen en goedgekeurde

Transitievisie Warmte te hebben, waarbij de

voorkeurswijken zijn aangegeven en inzichtelijk

is in welke wijken de gemeente met de

stakeholders aan de slag kan, om deze voor te
bereiden op de warmtetransitie, door

bijvoorbeeld isolatie van de woningen. ODIJ is

hierbij projectleider.

rl

Visie duurzaamheid
In 2O2O zal ODIJ, samen met inwoners,

ondernemers en beleidsmedewerkers van de

gemeenten een duurzaamheidsvisie opstellen

voor de gemeente Oostzaan. Tevens zullen

inwoners hierbij worden benaderd met de vraag

of er behoefte is aan ondersteuning bij een

burgerinitiatief op het onderwerp duurzaamheid

en energietransitie.

Po rtefe u i I I e h o u d e rs ove rl eg d u u rza a m h e ¡ d M RA
N oo rd - Za a n streek-W a terla n d
ODIJ ondersteunt de portefeuillehouder binnen

het bestuurlijk overleg duurzaamheid in de

regio Zaanstreek-Waterland. Tevens bereiden

wij de agenda voor in afstemming met het

ambtelijk overleg duurzaamheid regio

Zaa nstreek-Waterla nd.
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U itvoeringsprogramma 2O2O

Purmerend
Takenpakket
r Basistakenpakket

Toelichting
. Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed).

4.5 Purmerend

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2OI9-

2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

i nformatiegestuu rd profiel.

Het traject m.b.t de biowarmtecentrale, ten

behoeve van de stadsverwarming in Purmerend,

loopt door in 2020. Dit traject omvat het Besluit

op een aanmeldnotitie MER beoordeling,

melding Activiteitenbesluit en het opleggen van

maatwerk.
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U itvoeringsprogramma 2O2O

Waterland
Takenpakket
o Basistakenpakket
. Milieutakenp,pkket, exclusief toezicht en

handhaving öp het gebied van bedrijven die
niet onder het basistakenpakket vallen en
beleidsvoorbereiding en -uitvoering

Toelichting
. Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van milieu door
bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest,
metaal, bruin- en witgoed) en milieuadviser¡ng op
het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht onder meer bij
ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen,
informat¡everzoeken.

4.6 Waterland

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2019-

2022 worden de inrichtingen bezocht die

jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit

gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Speciale aandacht is

er in de gemeente Waterland voor het'project
jachthavens'.

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats.

ODIJ adviseeft op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidsaspecten hiervan. In samenspraak

met de gemeente wordt bepaald waar inzet

gepleegd zal worden.

Programma's en projecten
(Energ ietransitie)
Regel i ng Red ucti e E nerg i egeb ru i k
Het Rijk verstrekt de eenmalige specifieke

uitkering'Regeling Reductie Energiegebruik' aan

gemeenten voor activiteiten die tot doel hebben

om de CO2-uitstoot te verlagen door reductie

van energiegebruik in woningen in particulier

eigendom. Dit kan een welkome uitbreiding en

completering bieden op het'Regionaal Energie

Programma'. Als de aanvraag is ingediend en

OMGEVINGSDI ENST IJMON D

goedgekeurd, voert ODIJ de coördinerende

taken uit.

æ odijmond
fi

OMGEVINGSDIENST IJMOND

a40



li'

I

]l trt '

Uitvoeringsprogramma 2O2O

Wormerland
Takenpakket
. Basistakenpakket
. Volledige milieutakenpakket, inclusief

beleidsvoorbereiding en -uitvoering
o toezicht en handhaving Drank en HorecaweU
. toezicht en handhaving Wabo/BWT.

Toelichting
o Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving 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 ontWlkkelingen, saneringen,
informatieverzoeken.

o Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de
energietransitie, verduurzaming van de gebouwde
omgeving en opwekking van hernieuwbare
energie.

o toezicht en handhaving Wabo/BWT.
Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht.

4.7 Wormerland

Regulering, toezicht en handhaving
Binnen de kaders van het WH-beleid 2019-

2022 worden de inrichtingen bezocht die
jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit
gebeurt aan de hand van een risicogericht en

informatiegestuurd profiel. Speciale aandacht is

er in de gemeente Wormerland voor het'project
jachthavens'.

In 2019 zijn bij 'Olam'en 'Cargill'de
vooroverleggen m.b.t. het reviseren van de

vigerende vergunning gestart. Deze trajecten

hebben met name als doel de geuremissie van

Olam en de geluidemissie van Cargill te

verminderen. Deze procedures lopen door in

2020.

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats.

ODIJ adviseert op de milieuparagraaf van de

evenementenvergunning en houdt toezicht op

de geluidsaspecten hiervan. In samenspraak

met de gemeente wordt bepaald waar inzet

gepleegd zal worden.

Programma's en projecten
(E nerg ietra nsitie)
Basi spakket duu rzaa mheid
Voor de gemeente Wormerland voert ODII een

aantal taken uit in het basispakket

duurzaamheid ODIJ. De gemeente kan naar

wens en in overleg binnen het basispakket

aangeven waar gedurende het jaar

ondersteuning of projecten gewenst zijn. Onder

het basispakket vallen :

- Duurzaam Bouwloket;
- Duurzame Huizen Route;

- Advisering duurzaam bouwen,

nieuwbouw en renovatie (BENG,

energieneutraal, GPR gebouw,

aardgasvrij wonen, verduu rzaming

bedrijfsgebouwen);
- Datalogger, warmtecamera en

leakshooter;

- Regionale en interne kennissessies;

- Vragen beantwoorden van college,

raden, ambtenaren, bedrijven,

inwoners;

- Communicatie duurzaamheid en

energietransitie.

Naast het basispakket voert ODIJ voor de

gemeente Wormerland ook onderstaande
projecten uit.

þ

ll!

){ lil 
'

æ od¡jmond
':

I

OMGEVINGSDIENST IJMOND



r od¡jmond

{r rlt

lll

Regionaal Energie Prog ramma
Het uitvoeren van een regionaal drie-jaren-

programma, w'aarbij advisering, stimulering en

bewustwording voor de woningbezitter voorop

staat. De gemeente kan de samenstelling van

producten en diensten zelf bepalen (of

veranderen gedurende het jaar) en zal d.m.v.

een co-financiering vanuit de provincie en

vanuit gemeentelijk budget gefinancierd

worden, Keuzepakket kan bestaan uit:

Duurzaam Bouwloket met Wijkgerichte aanpak,

fysiek en/of digitaal loket, collectieve

inkoopacties, en/of de duurzame huizenroute.

Reg el i ng Red ucti e E ne rg i eg e b ru i k
Het Rijk verstrekt de eenmalige specifieke

uitkering'Regeling Reductie Energiegebruik' aan

gemeenten voor activiteiten die tot doel hebben

om de CO2-uitstoot te verlagen door reductie

van energiegebruik in woningen in particulier

eigendom, Dit'lkan een welkome uitbreiding en

completering bieden op het'Regionaal Energie

Programma'. Als de aanvraag is ingediend en

goedgekeurd, voert ODIJ de coördinerende

taken uit.

Maatschappelijke vastgoed-Zwembad Het Zwet
In het Klimaatakkoord is onderkend dat er een

voorbeeldrol dient uit te gaan van

maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat

overheden extra moeten inzetten in het

verduurzamen van het maatschappelijk

vastgoed. ODIJ ondersteunt gemeenten hierin

door middel van advisering en voor de

gemeente Wormerland tevens door

projectu itvoeri ng verd u u rzam i ng Zwem bad'Het

Zwet'.

Reg i ona le E nerg i estrateg ie

In de RES werken overheden met

maatschappelijke partners, netbeheerders (voor

gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven

en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen

toekomstige keuzes uit voor de opwekking van

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de

gebouwde omgeving (van fossiele naar

duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde

opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes

worden vertaald naar gebieden, projecten en

naar de implementatie en uitvoering van die

projecten.

Voor de gemeente Landsmeer, Oostzaan en

Wormerland wordt een RES opgesteld.

Gemeenten participeren in de structuur die

hiervoor is opgezet. Wij faciliteren de

bijeenkomsten en verzorgen het

com mu nicatietraject.

OMGEVINGSDIENST IJMOND

Transitievisie Warmte

In het kader van de energietransitie moet het

gebruik van fossiele brandstoffen worden

teruggedrongen. Ter vervanging van het

aardgas moet per wijk gekeken worden hoe de

gebouwde omgeving in de toekomst verwarmd

gaat worden. Hiervoor wordt een Transitievisie

Warmte opgesteld. In 2019 is hiermee gestart

en de eerste bijeenkomsten samen met de

stakeholders hebben plaatsgevonden. Doel is

eind 2020 een gedragen en goedgekeurde

Transitievisie Warmte te hebben, waarbij de

voorkeurswijken zijn aangegeven en inzichtelijk

is, in welke wijken de gemeente met de

stakeholders aan de slag kan om deze voor te

bereiden op de warmtetransitie, door

bijvoorbeeld isolatie van de woningen. ODIJ is

hierbij projectleider.

Po rtefe u i I I e h o u d e rs ove rl eg d u u rza a m h e i d M RA
Noo rd - Zaa n streek- W ate rla nd
ODII ondersteunt de portefeuillehouder binnen

het bestuurlijk overleg duurzaamheid in de

regio Zaanstreek-Waterland. Tevens bereiden

wij de agenda voor in afstemming met het

ambtelijk overleg duurzaamheid regio

Zaanstreek-Waterla nd.
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Brandveiligheid
Project ba si sscho le n en zo rg i n stel I i nge n

Naar aanleiding van het succesvolle toezichts-

en handhavingsproject in 2019 wordt deze

doorgezet in 2020. Deze wordt echter niet meer

alleen op kwetsbare projecten als basisscholen

en zorginstellingen uitgevoerd, maar ook bij

kinderdagverblijven en in de publieke ruimte.

Er is een factsheet ontwikkeld met de meest

voorkomende overtredingen op het gebied van

brandveiligheiil, waarmee aan de voorkant

wordt geinformeerd en bewustzijn wordt
gecreëerd van de wet- en regelgeving. Naast

de controles, zijn de brandmeldinstallaties hierin

een speerpunt.

Bra ndvei I i g e gevel bekled i ng
Naar aanleiding van een brand in Engeland

waarbij de wanden van een woongebouw waren

bekleed met brandbare materialen is er binnen

gemeente Wormerland een onderzoek gestart

of er ook dergelijke materialen zijn aangebracht

waardoor een brandonveilige situatie kan

ontstaan. ODIJ rondt dit onderzoek in 2020 af.

Bed&Breakfast
Controle op de algemene aspecten van

brandveiligheid.
ll

Drank- en Horecawet
In het kader van de Drank- en horecawet

worden de horecalokaliteiten in 2O2O bezocht

door ODII. De indieningsvereisten en de

controles bij de para-commerciële bedrijven

worden in de dagperiode uitgevoerd. De

leeft ijdsinspecties bij commerciële

horecabedrijven vinden in de avond- en

nachturen plaats. De leeftijdsinspecties worden

door BOA's integraal uitgevoerd.

þ
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Uitvoeringsprogramma 2O2O

Provincie Noord-Holland
Takenpakket
o Basistakenpakket
r Vergunningverlening Wet bodembescherming
. Handhaving bij provinciale monumenten

(op verzoek)

Toelichting
o Basistakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij provinciale bedrijven en ketens
(grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed). Indien
daartoe aanleiding bestaat, kan Provincie Noord-
Holland daarnaast een beroep doen op
Omgevingsdienst IJmond wanneer er
overtredingen zijn geconstateerd van de
provincia le monu mentenverorden ing.

5 Provinc¡e Noord-Holland

Inrichtinggebonden VTH-taken
Het aantal inrichtingen dat onder provinciaal

bevoegd gezag valt en waarvoor ODIJ de VTH-

taken uitvoert, kan fluctueren door

veranderingen in wet- en regelgeving, danwel

de activiteiten die bij inrichtingen worden

uitgevoerd. Per 1 januari 2O2O voert ODII

namens Provincie Noord-Holland de WH-taken
in ieder geval bij de volgende inrichtingen (niet

zijnde BRZO of RIE-4) uit.

Kras Recycling BV

Voor 2020 geen bijzonderheden te verwachten

Het bedrijf zal in het kader van de jaarlijkse

milieucontrole opnieuw worden bezocht.

Averijhaven
De Averijhaven is eerder tijdelijk ingericht als

baggerdepot. Dit depot wordt naar verwachting

in 2O2O ontmanteld. Mogelijk dienen wij hierin,

als er vergunningen aangepast/aangevraagd

worden, nog een rol te spelen. Tevens wordt
nagedacht over een nieuwe invulling van dit
depot. Naar verwachting starten de voorover-

leggen hiervoor, waar wij bij aansluiten in 2020

OMGEVINGSDIENST IJMOND

Riwald

Dit jaar zal de oplevingscontrole plaatsvinden op

basis van de nieuwe omgevingsvergunning

milieu die in 2019 is behandeld op de aanvraag.

Spaarnelanden NV

Voor 2020 geen bijzonderheden te verwachten

Het bedrijf zal in het kader van de jaarlijkse

milieucontrole opnieuw worden bezocht.

Braam

Het plan van aanpak dat is opgesteld om eerder
geconstateerde overtredi ngen te beëindigen,

heeft een doorlooptijd tot in 2020. In die

periode zal ook intensief controle plaatsvinden

door middel van toezichtcontroles om de

overtredingen te beëindigen.

Vanuit vergunningverlening loopt een aanvraag

voor de bestemmingsplanwijziging. Hierover is

overleg met de gemeente.

Treffers

In 2019 zijn de vooroverleggen gestart om de

bestaande vergunning te reviseren. Het afgeven

van de beschikking heeft veel tijd in beslag

genomen omdat er afstemming m.b.t. de Wet

Bibob moest plaatsvinden, waardoor deze

vergunningsprocedu re in 2020 doorloopt,

,
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VTH-taken Wet bodembescherming
ODII voert namens provincie Noord-Holland de

vergu nningverlenings-, toezichts- en

handhavingstaken in het kader van de Wet

bodembescherming uit. Dit wordt gedaan voor

het grondgebied van de gemeenten waar ODIJ

voor werkt, eiblus¡ef gemeente Haarlem en de

BRZO- en RIE-4-inrichtingen in het werkgebied

van ODIJ. Toezicht en handhaving bij

spoedlocaties is bij RUDNHN belegd.

Concreet omvat de vergunningverleningstaak:
- VergunningverleningstakenWet

Bodembescherming (Wbb), inclusief

spoedlocaties, meldingen Wbb en BUS-

meldingen;
- Inschrijven in het kadaster van

relevante besluiten Wbb en BUS;

- Afhandelingen meldingen Besluit

Bodemkwaliteit (Bbk) bij provinciale

inrichtingen binnen het gebied van

ODIJ;

- Het beheren van het

bodeminformatiesysteem (BIS).
|l

Een overzicht van de locaties volgt hierna:

frl I I r'
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IJmuiden - Koningsplein 24

Landsmeer - Kanaalweg 29

Landsmeer - Noordeinde 113-115

Oostzaan - Noordeinde 68

Spoed I ocati es va nwege versprei di ng

PNH is voornemens een herzien saneringsplan in te dienen ten opzichte van het al eerder ingediende plan.

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

Definitief evaluatierapport en nazorgplan ingediend en beschikt. Toezicht op nazorg

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens (reguliere) beoordeling monitor¡ng

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

Beverwijk

Beverwijk

Beverwijk

Aagtenpark

Breestraat 89

Zeestraat 50 e.o

þ{,1 I I i

Beverwijk - Randweg (RWZI)

Beverwijk - Parallelweg 43

Beverwijk - Wijkermeerweg

Beverwijk - Wijkermeerweg ong

Heemskerk - Kefklaan 10

Heemstede - Binnenweg 174

IJmuiden - Zuiderkruisstraat 52

Landsmeer - Ilperveld

Zandvoort - Grote Krocht/Louis Davidscarree

De sanering biologische afbraak loopt nog. Geen aanvullende inspanningen verwacht, behoudens (reguliere)
beoordeling monitori ngsrapporten.

Beschikking ernstig en niet spoedeisend + instemming monitor¡ngsplan is in 2019 afgegeven. In 2020 worden de

eerste monitoringsresultaten verwacht.

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

Nazorgprogramma loopt. In 2020 worden de volgende monitoringsresultaten verwacht.

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

PNH en HHNK voeren aanvullend onderzoek uit. Evaluatie kan waarschijnlijk worden beschikt in 2O2O.

Beschikking ernstig en spoedeisend + instemming saneringsplan (monitoring natuurlijke afbraak) is afgegeven
2019. In 2020 worden de eerste monitoringsresultaten verwacht.

Door Bodemzorg overgenomen nazorglocaties
Heemskerk - Kerklaan Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens (reguliere) beoordeling monitor¡ngsrapporten

Heemstede - Blekersvaartweg 41-51

IJmuiden - Rivierenbuurt

IJmuiden - Zeeweg 263

Oostzaan - Doktersbuurt

þ
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Vanuit bodemtoezicht worden in 2020 de

volgende activiteiten verricht :

Toezicht Wbb:

- BUS Tu 5 dagen

- BUS Tü 5 weken

- BUS Mobiel

- BUS Immobiel
- Saneringsplan

- Calamiteiten (nieuwgeval/ongewoon

voorval)

Toezicht Bbk:

- Toepassenbouwstoffen
- Toepassen grond en baggerspecie

Vrije veld inspectie:

- Opsporing niet gemelde Wbb

- Opsporing niet gemelde Bbk

Nazorg

De locaties die in aanmerking komen

voor de periodieke controle.
,l

Zeer Zorgwekkende Stoffen
Op landelijk niveau is besloten te komen tot een

programmatische aanpak van zogenoemde Zeer
Zorgwekkende Stoffen. ZZS zijn stoffen die zijn
geclassificeerd als schadelijk voor mens en

milieu. Het streven is deze stoffen uit de

leefomgeving te weren. ODIJ gaat in 2020

verder met de uitvraag naar de emissies van

ZZS door provinciale bedrijven conform het plan

van aanpak. Met de verkregen gegevens over

de emissies wordt in 2021 een plan van aanpak

opgesteld ten aanzien van aanpak vermindering

van de emissies van ZZS (hoe gaan we met de

ZZS-emitterende bedrijven om).

Monumenten
Provincie Noord-Holland kent een aantal

provinciale monumenten dat is opgenomen op

de provinciale monumentenlijst. In
voorkomende gevallen wordt door provincie

Noord-Holland geconstateerd dat de betreffende
monumenten niet conform de provinciale

monumentenverordening worden beheerd of er
aanpassingen zijn of worden gedaan die

daarmee niet in overeenstemming zijn. Indien

een goed gesprek niet tot een oplossing leidt,

kan ODII door provincie Noord-Holland ingezet

worden om tot handhaving over te gaan.
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6 Doorvertaling Beleidskader VTH 2019-2022
In het Beleidskader VTH 2019-2022 ODIJ zijn meerjarige doelen op het gebied van VTH met

betrekking tot de fysieke leefomgeving vastgelegd. In dit uitvoeringsprogramma zijn deze doelen

concreet ingevuld met activiteiten. Hieronder is samengevat weergegeven op welke wijze invulling

is gegeven aan de prioriteiten uit het Beleidskader WH 2019-2022.

Beleidskader VTH

2079-2022

Asbest(daken)

Doel U ítvoeri ngsprogra m ma 2O2O

Het tot een minimum beperken van het

aantal illegale asbestsaneringen,

asbestdumpingen en asbestbranden

middels een proactieve aanpak in

samenspraak met de relevante

ketenpartners (o.a. veiligheidsregio's) en

andere instanties (banken,

verzekeringstel lingen, brancheorga n¡sat¡es

In 2020 wordt met gemeenten en

andere belanghebbende organisaties

bepaald welke strategie en handelswijze

gehanteerd wordt bij de asbestdaken-

problematiek. Informeren is daarbij de

eerste stap. Vanuit de toezichtkant wordt

toegezien op de conforme verwijdering

van asbestdaken en het voorkomen van

illegale saneringen en dumpingen.

Bodem

Ketens grond, asbest,

elektronica, metaal

Het voorkomen van nieuwe

bodemverontreinigingen, bevorderen van

herstel of beheersing van aanwezige

bodemverontreinigingen en het zorgdragen

voor een correcte overdracht van

bodemtaken van provincie naar

gemeenten.

Het voorkomen van verontrein¡ging van

lucht, bodem en water door niet-

normconforme omgang met risicovolle

afvalstromen.

Concreet worden de volgende

activiteiten verricht ter bescherming en

verbetering van de kwaliteit van de

bodem en ondergrond:

. Toezicht Wbb en Bbk

. Vrije veld inspecties (illegale

ontgravingen/saneri ngen)

o Toezicht op nazorglocaties

. Warme overdracht bodemtaken

. Monitoringspoedlocaties

o Inschrijven in het kadaster van

relevante besluiten Wbb en BUS

. Het beheren van het

bodemi nformatiesysteem (BIS

In dit kader wordt uitvoering gegeven

aan

a Ketentoezicht (reguliere

i nspecties, adm¡n istratieve

controles en vrijeveld

inspect¡es)

Controles op grond van de

gegevens vanuit het Landelijk

Meldpunt Afvalstoffen met

betrekking tot WEELABEX

La ndel ijke asbestka mer

a
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Risicoactiviteiten

Net niet Bev¡-

bedrijven

Legionella

Verduurzaming

Zeer Zorgwekkende

Stoffen

Het voorkomen van incidenten en

ongewone voorvallen door het verzekeren

van een juiste regulering van activiteiten

ì met gevaarlijke en risicovolle stoffen,

specifiek opslagen van gevaarl¡jke stoffen,

LPG-tankstations en

a mmonia kkoelinsta llaties.

Het voorkomen van incidenten en

ongewone voorvallen door het verzekeren

van een juiste regulering van activiteiten

met gevaarlijke en risicovolle stoffen bij

bedrijven die net onder de ondergrens van

het Besluit externe veiligheid inrichtingen

vallen.

Het voorkomen van incidenten en

ongewone voorvallen, specifiek het risico

op legionella-uitbraak, vanwege onjuist

onderhoud aan natte koeltorens en

afvalwaterzuiveri ngsi nstallaties.

Het bevorderen en waar nodig afdwingen

van verduurzamingsmaatregelen bij

bedrijven.

Het weren van ZZS uit de leefomgeving,

omdat dit stoffen zijn bijvoorbeeld

kankerverwekkend zijn, de voortplanting

belemmeren of zich in de voedselketen

openpho
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, In dit kader wordt uitvoering gegeven

aan:

a Actualiteit van het regelgevend

kader (verg u n n i nglmaatwerk)

Jaarlijks toezicht risicovolle type

C-inrichtingen (tenzij grond

voor andere frequentie)

Afstemming VRKa

In dit kader wordt uitvoering gegeven

aan

Actualiteit van het regelgevend

kader (vergunning/maatwerk)

Hogere prioritering in

toezichtfrequentie

Afstemm¡ng VRK

Op basis van bestaand overzicht van de

in het werkgebied aanwezige installaties

worden deze geTnspecteerd op de

factoren die mogelijk een risico

opleveren m.b.t. legionella-uitbraak.

Met betrekking tot verduurzaming

worden verschillende activiteiten

uitgevoerd:

. Toezicht en handhaving 2.15

Wm, informatieplicht erkende

maatregelen en Energy

Efficiency Directive;

. Plaatsing en opvolging

dataloggers;

. GreenBiz-activiteitenop

bedrijventerreinen

. Uitrol potentieelscan i.s.m.

TNO.

In 2O2O wordt verder gegaan met het

verkrijgen van ¡nzicht ¡n de emissie van

ZZS.Voor de provinciale bedrijven wordt

inzichtelijk gemaakt hoe wordt

omgegaan met de emissie van ZZS door

middel van een uitvraag indien nodig.

Voor de gemeentelijke bedrijven wordt

geinventariseerd bij welke bedrijven ZZS

aanwezig zijn en waar nodig een

uitvraag gedaan om inzicht in te

o
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: verkrijgen in de emissies. Met de

gegevens van de inventarisatie wordt

geanalyseerd bij welke branches ZZS

een rol speelt om in 2O2t tot een

project/branche gerichte aanpak te

komen.

Ondermijning Het voorkomen en tegengaan van

ondermijnende activiteiten door

informatievergaring en -deling met

handhavingspartners zoals justit¡e, politie,

douane en Belastingdienst.

Deelname aan verschillende

RIEC- en LIEC-activiteiten.

Uitwisselen van informatie over

(mogelijk) ondermijnende

activiteiten.
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