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jaarimpressie

Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de jaarimpressie van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Hiermee geven wij u
een overzicht van ons werk. Wat hebben wij in 2019 voor u en de omgeving gedaan? En wat is onze
maatschappelijke meerwaarde?
Voortdurend zetten we ons in voor een veilige, schone en beschermde regio. Zo zorgen we er
bijvoorbeeld voor dat er geen asbest in de openbare ruimte komt. Ook beschermen we de bodem
en natuur, zorgen we voor veilig zwemwater, beperken we lichtoverlast bij kassen en controleren
we of vuurwerkwinkels veilig zijn.
In dit verslag leest u over onze werkzaamheden gericht op de bescherming van natuurgebieden en
de bodem in Noord-Holland. Verder vertellen wij u over diverse adviezen en leest u over welke rol
wij spelen bij toezicht, handhaving en het verlenen van vergunningen.
Als u door onze jaarimpressie ‘bladert’, merkt u ongetwijfeld dat u ons overal kunt tegenkomen.
We lopen in herkenbare kleding en rijden in inmiddels bekende OD NHN auto’s. Ook virtueel zijn
we actief. U kunt op ons videokanaal diverse lezingen over maatschappelijke milieukwesties
bekijken. Zo ontvingen wij in het kader van de energietransitie voormalig politicus Diederik
Samsom en de landelijk bekende ondernemer Ruud Koornstra.
Wilt u meer weten, of heeft u vragen over onze jaar impressie? Dan kunt u tijdens kantooruren
contact met ons opnemen.
Vanaf deze plek wil ik al onze medewerkers bij de OD NHN bedanken voor hun dagelijkse inzet om
onze omgeving schoner en veiliger te maken. Daarnaast kijk ik uit naar onze vruchtbare
samenwerking ook in de komende jaren met onze gemeenten, de provincie Noord-Holland, de
Veiligheidsregio, de GGD en andere partijen.
Veel lees- en kijkplezier!
Rob van Doorn
Directeur OD NHN

Rob van Doorn
directeur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
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OD NHN in beeld
Over Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het begon allemaal in de maand juli van het jaar 2013. Toen werd de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord (RUD NHN) opgericht. Een half jaar later, op 1 januari 2014, fuseerden de
milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Daarnaast besteedde
de provincie Noord-Holland vanaf toen een aantal taken en medewerkers uit aan de RUD NHN.
In 2014 ging de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) van start. We
werkten toen al zo efficiënt mogelijk, met ruim 100 specialisten onder één dak. Denk bijvoorbeeld aan
natuur- en bodemspecialisten, handhavers, vergunningverleners, juristen, klimaat- en
geluidsspecialisten. In 2019 vierden we onze eerste lustrum en veranderden onze naam in
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Ondertussen is onze organisatie naar ruim 200
specialisten gegroeid.
Het gebied van onze Omgevingsdienst bestaat uit 17 gemeenten met in totaal bijna 650.000 inwoners.
Kenmerkend voor de regio Noord-Holland Noord is het overwegend landelijke karakter met een
aantal grote gemeenten – waaronder Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Schagen.
Het is een zeer uitgestrekt gebied met meer dan 23.000 bedrijven en instellingen die vallen
onder de Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer.
Er zijn veel bedrijven in de agrarische sector, zoals bloembollen(export)bedrijven en
glastuinbouwbedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is sterk vertegenwoordigd.
Ook zijn er enkele grotere bedrijvencomplexen te vinden en is er relatief
weinig (zware) industrie. De OD NHN voert voor de provincie Noord-Holland
bovendien taken uit in geheel Noord-Holland.

OD NHN in cijfers
Regulering
- Adviezen bouw en ruimte
- Maatwerkvoorschriften
- Meldingen
- Vergunningen
- Informatieverzoeken
VTH-plustaken provincie
- (Administratieve) controles groene wetgeving
- Besluiten en adviezen groene wetgeving
- Meldingen en beschikking Wbb
- (Administratieve) controles zwemwater
- Controles vaarwegen

Specialisme en advies
- Meldingen Besluit Bodemkwaliteit (BBK)
- Invoeren bodemonderzoeken
- Bodeminformatieverzoeken
- Advies meldingen Bodemenergiesystemen
- Adviezen externe veiligheid
- Geluidsadviezen
- Adviezen natuur
- Subsidieaanvragen duurzame energie

1.133 stuks
112 stuks
888 stuks
65 stuks
376 stuks

11.229 stuks
1.196 stuks
512 stuks
9.041 stuks
240 stuks

550 stuks
610 stuks
3.970 stuks
169 stuks
361 stuks
972 stuks
852 stuks
1.143 stuks

Toezicht en handhaving
- Asbestcontroles
- Bodemcontroles (gem. taken)
- Bodemcontroles (prov.taken)
- Evenementen en horecarondes
- Klachten en calamiteiten
- Reguliere controles bedrijven

2.235 stuks
664 stuks
512 stuks
167 stuks
1.033 stuks
3.259 stuks

Een jonge organisatie
in ontwikkeling
Bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn we volop in ontwikkeling. In 2018
hebben we een eerste traineeship gelanceerd. Op die manier willen
we goed opgeleide en enthousiaste young professionals in huis halen, die met
de juiste begeleiding kunnen uitgroeien tot waardevolle medewerkers. Elf trainees
zijn vol enthousiasme begonnen. Inmiddels werken acht voormalige trainees als
medewerker binnen onze organisatie. Een resultaat om trots op te zijn!
Evenwichtige balans in generaties
Een evenwichtige balans in generaties binnen het personeelsbestand is belangrijk.
Die generatiebalans draagt bij aan het succes en de bestendigheid van organisaties.
Elke generatie heeft eigen unieke kwaliteiten. Door die te verbinden, haal je het
beste in de medewerkers en dus in de organisatie naar boven.
De helft van onze medewerkers is ouder dan vijftig jaar en zeer waardevol op het
gebied van kennis, ervaring en kunde. Voor een evenwichtige balans in generaties
is het nodig dat we verjongen. Ook omdat de komende jaren een deel van ons
personeel uitstroomt vanwege hun pensioen.
Tweede traineeship
De resultaten van het eerste traineeship smaken naar meer. Daarom staat een
tweede traineeship op het programma.
Frisse communicatie
De OD NHN richt zich met een onderscheidende campagne op de
arbeidsmarkt. Moderne vacatureteksten en werven via de juiste
kanalen trekken de doelgroep aan waar OD NHN naar zoekt.

OD NHN viert haar lustrum
Sinds de oprichting van onze organisatie in 2014 is er veel bereikt. Ons
takenpakket is uitgebreid en onze opdrachtgevers leggen meer opdrachten bij
ons neer. Onze organisatie is gegroeid van 110 naar ruim 200 medewerkers.
We werken doorlopend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze
dienstverlening en een transparante verantwoording. De toekomst, waarin we
onder meer met een groot thema als de Omgevingswet aan de slag gaan, zien
we met vertrouwen tegemoet. Dit alles komt samen in de nieuwe naam die wij
sinds 2019 voeren: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. In 2019 hebben
wij deze mijlpaal feestelijk gevierd.

Kenniskanaal OD NHN
In 2018 zijn wij gestart met een videokanaal om op een toegankelijke wijze
onze kennis over te dragen. Inmiddels treft u op ons kanaal meerdere video’s
aan over interessante onderwerpen als een toekomst zonder aardgas met
gastspreker Diederik Samsom.
Daarnaast vertellen wij graag over ons vak. Er werken ruim 200 specialisten bij
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Allemaal met een eigen verhaal.
Nog liever laten wij u zien wat zij doen. Op ons kenniskanaal is daarom ook
bijvoorbeeld het vakgebied Handhaving voor u in beeld gebracht. Zo blijven
wij investeren in het zichtbaar maken van onze kennis, producten en diensten.

https:/
/www.
youtube
.com/w
atch?v=
mTE3u6
0Erw0
https://www.youtube.com/watch?v=mTE3u60Erw0

Mens in balans met natuur
Op de afdeling Regulering Leefomgeving werken de vergunningverleners
voor de Wet natuurbescherming. Zij houden zich bezig met verschillende
projecten en evenementen die mogelijk effect hebben op de bescherming van
dieren en natuur.
Het meest opvallende project in 2019 was ‘Prins Hendrik Zanddijk’ op Texel.
Bijzonder hieraan was de nauwe samenwerking tussen de vele
overheidsinstanties en de combinatie met dijkversterking en
natuurontwikkeling aan de Waddenzee. Daarbij hielden we rekening met de
maatschappelijke context. Zo is er onder andere ruimte gemaakt voor een
beperkte recreatieve toegang voor fietsers en wandelaars; vanaf het
futuristische vogelkijkpunt hebben zij zicht op de vogels en de omgeving.
Na tien jaar voorbereiding leverden we in september 2019 Prins Hendrik
Zanddijk op. Samen hebben we een mooie balans gerealiseerd tussen
recreatieve mogelijkheden, natuureducatie en de bescherming van gebieden
en soorten.

Verduurzaming OD NHN
Als organisatie helpen wij de sectoren industrie, landbouw,
landgebruik en de gebouwde omgeving bij het naleven van de wet.
De thema’s duurzaamheid en circulaire economie spelen hierbij een
steeds grotere rol. Wij zijn van mening dat de OD NHN een
voorbeeldfunctie heeft op dit gebied. Zo willen we bijdragen aan de
besparingsdoelstelling van 49% CO2 in 2030.
Duurzame voorbeeldorganisatie
Om als voorbeeldorganisatie te kunnen dienen, investeren we de
komende jaren werken in een klimaatneutrale organisatie. In dat
kader zijn we gestart met het project ‘Verduurzamen OD NHN’.
Hierbij richten we ons op verschillende pijlers:
1.
2.
3.
4.

Mobiliteit en vervoer
Inkoop en aanbesteding
Huisvesting en gebouwenbeheer
Facilitaire zaken, ICT en logistiek

OD NHN gaat voor groen vervoer
Een projectteam dat bestaat uit twaalf leden vanuit verschillende
afdelingen van de organisatie, richt de aandacht in 2020 op de eerste
pijler. In het verslagjaar heeft dat projectteam daar al een begin mee
gemaakt binnen het project ‘Groen vervoer’. Zij hebben onderzoek
gedaan naar manieren om de mobiliteit van de medewerkers
duurzaam te regelen. Daartoe heeft het team een organisatiebrede
enquête uitgezet (met een respons van circa 75%).
De resultaten en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek,

verwerkt het projectteam in een vervoersplan. Mogelijke
vervolgstappen zijn een OD-leaseplan voor elektrische fietsen, het
verduurzamen van het wagenpark en het werken op locaties
dichterbij huis.
OD NHN streeft naar een duurzame situatie waarbij de verkeers-,
vervoers- en parkeervoorzieningen zo goed mogelijk aansluiten bij
de verplaatsingsbehoefte. De CO2-belasting moet omlaag en
duurzame mobiliteit mag juist toenemen. Daarnaast is het van
belang dat OD NHN een aantrekkelijke werkgever is; het
mobiliteitsbeleid moet beter aansluiten bij de behoeften van de
medewerkers.

Advisering voor behoud natuur
Binnen Team Natuur op de Afdeling Specialisme en Advies
werken de specialisten Natuur die gemeenten adviseren op het
gebied van de Wet natuurbescherming, bij ruimtelijke ingrepen
en ruimtelijke plannen. Daarbij gaat het over de bescherming
van soorten. Denk aan beschermde dieren (bijvoorbeeld
vogels, vleermuizen en wezels) en planten. Ook houden de
specialisten zich bezig met de bescherming van Natura
2000-gebieden (onder meer tegen stikstofeffecten).
852 adviezen in 2019
In het verslagjaar heeft Team Natuur in totaal 852 adviezen
verleend aan 12 gemeenten die advies Natuur als ‘reguliere’
taak afnemen, en via extra opdrachten aan 4 andere gemeenten
in Noord-Holland Noord.
Omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen
Gemeenten moeten een zogenoemde ‘volledigheidstoets’
uitvoeren op de aanvragen die zij binnen krijgen voor diverse
omgevingsvergunningen. Denk aan vergunningen voor
(ver)bouwen, het kappen (vellen) van bomen en het aanleggen
of veranderen van uitritten of wegen. Ook moeten gemeenten
een toets uitvoeren voordat zij bestemmingsplannen (en
wijzigingen daarvan) vaststellen. Dat gaat om de zogenaamde
‘uitvoerbaarheidstoets’. Bij beide toetsen zijn de specialisten
Natuur van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord betrokken.

Wet natuurbescherming
Het team natuur van S&A is voor de gemeenten in
Noord-Holland Noord de vraagbaak met betrekking tot natuur
(wet- en regelgeving). We denken pro-actief mee, met als basis
de wet- en regelgeving met betrekking tot natuur. Tijdig de
natuur in kaart brengen, zorgt ervoor dat projecten veelal
doorgang kunnen vinden, al dan niet met aanpassingen.
Daarnaast wijzen we gemeenten op nieuwe ontwikkelingen. Het
behoud van flora en fauna en de kwaliteit van beschermde
gebieden in gemeenten draagt bij aan de bescherming van de
biodiversiteit. In deze tijd van biodiversiteitscrisis is dat
essentieel.
Bescherming van soorten
Team Natuur adviseert over het uitvoeren van ecologische
onderzoeken om zo het voortbestaan van beschermde soorten te
waarborgen. Zo heeft het advies voor een ecologisch onderzoek
een grote huismussenkolonie beschermd bij een verbouwing.
Doordat deze kolonie tijdig werd gevonden, konden er
gemakkelijk maatregelen worden getroffen waarbij zowel de
mussen beschermd werden als het plan met een kleine
aanpassing toch door kon gaan.

Advisering voor behoud natuur
Natura 2000-gebieden stikstofberekeningen
Om de stikstofproblematiek te helpen verkleinen, adviseert
Team Natuur bij het controleren van de stikstofberekeningen
regelmatig over methoden om de uitstoot van stikstof te
verminderen. Zo kunnen met duurzame investeringen
ontwikkelingen in de toekomst mogelijk blijven mét behoud
van onze mooie, bijzondere natuurgebieden.
Blik op de toekomst
De specialisten Natuur zullen de komende jaren een steeds
belangrijkere adviesrol krijgen. In een tijd van energietransitie
en overgang naar een circulaire economie is ook het belang van
een goede natuur essentieel, voor welzijn en welvaart (economie). De specialisten Natuur zullen de komende jaren de
gemeenten blijven adviseren over het behoud van de huidige
natuur en verbetering van de natuur waar mogelijk, bijvoorbeeld door natuurvriendelijk bouwen.

Subsidieregelingen voor duurzaamheid
Samen de lusten en samen de lasten
Is het mogelijk om de kracht van samen lusten en lasten delen
ook toe te passen bij het verduurzamen van woningen?
Particuliere huiseigenaren zijn uitgesproken positief over het
beleid van gemeentes waarmee ze het verduurzamen van
woningen stimuleren. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat
bewoners nog onvoldoende op de hoogte zijn van de ambitieuze
en harde doelstellingen uit het Klimaatakkoord en de
gemeentelijke plannen. Daarom hebben veel gemeenten een
Energieloket ingesteld. In onze regio heeft het Duurzaam
Bouwloket die taak op zich genomen. Daar kunnen bewoners
antwoorden krijgen op energievragen en krijgen ze informatie
over hoe hun eigen gemeente hun duurzame initiatieven kan
ondersteunen. De OD NHN beoordeelt en verleent namens de
gemeenten de subsidieaanvragen. Daarnaast stelt de
omgevingsdienst de subsidieverordening op.
Succesvolle regelingen
Ongeveer een derde van de gemeenten in Noord-Holland
Noord ondersteunt de duurzaamheidsambities met gunstige
leningen voor huiseigenaren. Die kunnen bewoners gebruiken
om duurzame maatregelen aan of rondom hun woning uit te
voeren. Ook zijn er gemeenten die werken met een
subsidieregeling, waarbij bewoners een (gedeeltelijke)
vergoeding kunnen krijgen voor de kosten die zij maken in het

kader van duurzaamheid. Beide regelingen zijn de afgelopen
jaren succesvol gebleken.
Duurzaamheidsleningen zijn gemeengoed
Het aantal duurzaamheidsleningen stijgt de laatste jaren
aanzienlijk. Bewoners stappen massaal over de negatieve lading
van het woord lening heen. Lenen voor duurzaamheid is een
onderwerp dat je tegenwoordig met vrienden en familie deelt. Je
kan blij vertellen dat je de investering, die je met een gunstige
lening doet, ook binnen een afzienbare periode terugverdient en
er na die periode zelfs geld aan overhoudt.
Vertrouwen
Het aantal aanvragen voor duurzaamheidssubsidie overstijgt
jaarlijks de beschikbare budgetten. Uit onderzoek blijkt dat meer
dan de helft van de bewoners de stap heeft gemaakt om hun
woning te verduurzamen omdat de gemeente bereid is hiervoor
in de kosten te delen. De hoogte van de subsidie is dan niet eens
altijd doorslaggevend.
Het idee dat je er als burger niet alleen voor staat, is hier de
succesfactor. Het feit dat gemeenten subsidies en regelingen
jaarlijks beschikbaar stellen, geeft vertrouwen. Vooral aan die
bewoners die in stappen hun woningen verduurzamen.

Subsidieregelingen voor duurzaamheid
Uitdagingen in de toekomst
Gemeenten staan de komende jaren voor enorme uitdagingen op het gebied
van energietransitie, klimaatadaptatie en het inrichten van een circulaire
economie.
Als we ervoor kiezen om de term gemeente niet te interpreteren als ‘kleinste
bestuurlijke eenheid van de overheid’ maar in de context te plaatsen van ‘de
gezamenlijke burgerij’, dan wordt duidelijk dat we samen voor deze klus staan.
De gemeenten waarvoor de OD NHN de uitvoering van de regelingen verzorgt
laten een vrijwel gelijk beeld zien. Voor iedere euro subsidie die de gemeente
betaalt, investeren de bewoners tussen de 8 en de 11 euro in duurzame
maatregelen. Met de wetenschap dat meer dan de helft van de aanvragers door
de subsidie over de streep is getrokken om hun woning te gaan verduurzamen,
kan worden gesteld dat de regelingen slagen in hun opzet.
In de woorden verduurzamen en samenleving zit de oplossing voor een
CO2-neutraal klimaat in 2050. Samen de lusten en samen de lasten.

Geluid in Noord-Holland Noord
Het is bijna nergens meer stil. Wegverkeer, vliegtuigen,
industrie, windmolens, horeca, evenementen, installaties:
allemaal veroorzaken ze geluid. Over geluid wordt steeds
meer bekend. Zo weten we inmiddels dat geluidsoverlast
gezondheidsklachten kan veroorzaken. Binnen de
Omgevingsdienst zetten we kennis, ervaring en capaciteit in
om overlast van geluid in onze gemeenten te voorkomen en
eventueel te bestrijden.
Evenementen en geluid
In Noord-Holland Noord worden meer en meer evenementen
georganiseerd. Deze kunnen geluidsoverlast veroorzaken
door versterkte of livemuziek. We adviseren gemeenten om in
hun evenementenvergunningen geluidnormen op te nemen.
Dit is de basis om overlast te voorkomen.
Daarnaast controleren we op jaarbasis ongeveer 130 kleine,
grote en meerdaagse evenementen op de naleving van de
geluidnormen. Als uit metingen blijkt dat de normen worden
overschreden, dan moet de organisator het geluidsniveau
direct aanpassen zodat hinder voor omwonenden zoveel
mogelijk wordt voorkomen. Geeft de organisator hieraan geen
gehoor? Dan kan het zijn dat we handhavend optreden.
Tijdens het uitvoeren van de evenementencontroles doen we

ervaringen op die we gebruiken voor de adviezen aan
gemeenten rond evenementenvergunningen.
Horeca en geluid
De Omgevingsdienst voert preventief zogenaamde
‘horecaronden’ uit voor diverse gemeenten. In 2019 waren dat
er 37. Periodiek controleren we of horecagelegenheden
geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld door muziek, of
door open ramen en deuren in combinatie met muziek. Bij
eventuele overtreding treden we handhavend op.
Geluidsoverlast is aandachtspunt
In 2019 hebben we als Omgevingsdienst 961 klachten van 17
gemeenten in behandeling genomen. Dit is exclusief de
klachten voor de taken van de provincie Noord-Holland. Van
die 961 klachten hadden er 427 betrekking op geluidsoverlast:
44%. De beleving van geluid, geluidhinder en/of
geluidsoverlast is en blijft een groot aandachtspunt bij de
uitvoering van onze werkzaamheden.
Geluidsanering wegverkeerslawaai
Voor veel gemeenten hebben wij in het verslagjaar
geluidsanering wegverkeerslawaai uitgevoerd. We richten
ons hierbij op woningen die langs drukke provinciale en

Geluid in Noord-Holland Noord
gemeentelijke wegen liggen en een te hoge geluidsbelasting
ondervinden. De woningen zijn in de jaren ’90 gemeld bij het
toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de zogenaamde
geluidsaneringsvoorraad. Voor deze saneringswoningen kan met de
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (SSV) worden onderzocht
welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting op de gevels
van de woningen te verlagen.
• Begin 2020 zijn 25 nieuwe subsidieaanvragen ingediend bij het
ministerie. Inmiddels zijn hiervan 7 aanvragen toegekend.
• Bij 9 projecten wordt onderzocht welke geluidreducerende
maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting bij ca. 728
woningen te verlagen.
• Een adviesbureau is in Alkmaar bezig om geluidsisolerende
maatregelen te bepalen aan de gevels van 161 woningen.
• In Den Helder is een aannemer gestart met het plaatsen van
geluidsisolerende maatregelen bij 14 woningen.
Onze Omgevingsdienst is bezig met het verbeteren van het akoestisch
woon- en leefklimaat van in totaal circa 3680 woningen.

Efficiency door signaleringskaart NHN
Gegevens van risicovolle activiteiten beter toegankelijk maken:
bij de afdeling Specialisme & Advies van Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord bestond die wens al langer. Zo wordt
toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen door adviseurs
Ruimtelijke Ordening-Milieu of Externe Veiligheid-specialisten
eenvoudiger en eenduidiger.
De beschikbare informatie op Risicokaart.nl is onvoldoende
voor een goede en volledige beoordeling van risico’s. Daarom
hebben we in een grafische omgeving een signaleringskaart
gebouwd, gerealiseerd dankzij de subsidieregeling IOV (impuls
omgevingsveiligheid). Die regeling heeft onder meer als doel
om de omgevingsveiligheid te implementeren en te versterken.
Signaleringskaart Noord-Holland Noord
De signaleringskaart richt zich op de regio Noord-Holland
Noord en laat ook andere kaartlagen zien. Denk aan
ruimtelijkeplannen.nl, een kaart met de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen, een kadastrale kaart, een topografische
kaart en een satellietfoto. De behoefte aan een signaleringskaart
bleek zowel bij de OD NHN als de gemeenten aanwezig te zijn;
tegelijkertijd is een landelijke signaleringskaart ontwikkeld die
inmiddels ook beschikbaar is via nl.ev-signaleringskaart.nl.
Voordelen signaleringskaart
De signaleringskaart voor Noord-Holland Noord is op het
gebied van informatie over windturbines actueler dan de
landelijke kaart. En door de extra kaartlagen kunnen adviseurs

Ruimtelijke Ordening-Milieu snel beoordelen of (externe)
veiligheidsaspecten (zoals de juiste veiligheidsafstanden tot een
opslag van vuurwerk, propaan, ammoniak,
bestrijdingsmiddelen) aan de orde zijn. Hierdoor hoeven zij niet
meer in alle gevallen advies te vragen aan een Externe
Veiligheid-specialist. Dankzij onze digitale applicatie kunnen
we snel en efficiënt inspelen op vraagstukken op het gebied van
ruimtelijke ordening en externe veiligheid.

Project opvang inheemse diersoorten
De Omgevingsdienst voert voor de provincie Noord-Holland
verschillende taken uit. Een daarvan heeft betrekking op de
opvang van inheemse wilde diersoorten, zoals egels, vogels en
amfibieën. Wij verlenen ontheffingen voor de opvangcentra
waar deze dieren terecht kunnen en zien toe op de handhaving
van de regels op de opvangcentra.

wet- en regelgeving. Hierop hebben onze toezichthouders
verschillende opvangcentra bezocht. Tijdens deze bezoeken
bleek dat de wet- en regelgeving voor de opvangcentra niet
geheel duidelijk was en dat het voor hen lastig was om te
voldoen aan alle wettelijke eisen. Vervolgens besloten we om
alle bestaande opvangcentra in Noord-Holland te bezoeken.

Gespecialiseerde opvangcentra
Gespecialiseerde opvangcentra kunnen zieke of gewonde
dieren opvangen. Deze centra en hun personeel moeten
voldoen aan verschillende voorwaarden.

In 2017 en 2018 hebben we deze bezoeken uitgevoerd in het
kader van dierenwelzijn en het sociaal belang van de
leefomgeving in Noord-Holland. Doel van de bezoeken:
kennismaken met de beheerders van de opvangcentra, een
globale controle van de voorschriften uitvoeren, eventuele
problemen bespreken en input verzamelen over de voortgang
van de opvangcentra zodat zij op een juiste en effectieve
manier binnen de wettelijke voorschriften hun werk kunnen
voortzetten.

Deze voorwaarden, vastgelegd in beleidsregels en
protocollen, moeten ervoor zorgen dat opvangcentra:
• deskundig werken;
• het welzijn en de gezondheid van het dier voldoende
waarborgen;
• zorgvuldig en controleerbaar handelen;
• samenwerken met andere opvangcentra om informatie,
kennis en kunde te delen.
Opvangcentra bezoeken
Bij de Omgevingsdienst kwamen meldingen en klachten
binnen over opvangcentra die niet zouden werken volgens de

Overzicht maken
Op basis van de bezoeken en controles kon de OD NHN het
afgelopen jaar een overzicht maken waarin onder meer naar
voren komt hoeveel opvangcentra er zijn binnen de provincie
Noord-Holland. Ook blijkt uit het overzicht of de centra in het
bezit zijn van een geldige ontheffing, in hoeverre de
opvangcentra aan de geldende wet- en regelgeving voldoen
en wat ze zouden moeten doen als ze daar niet aan voldeden.

Project opvang inheemse diersoorten
Provinciale subsidies
Op initiatief van de toezichthouders van de Omgevingsdienst is een
actieve samenwerking ontstaan tussen de afdeling beleid van de
provincie Noord-Holland, de afdeling toezicht en handhaving van de OD
NHN en verschillende houders van opvangcentra. Dit heeft het
afgelopen verslagjaar geleid tot provinciale subsidies die de
opvangcentra helpen om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en
regelgeving.
Ook worden voorstellen gedaan voor verbetering van communicatie,
het rapportageproces en aanpassing van wetgeving op provinciaal en
landelijk niveau. Uit de overleggen kwam namelijk naar voren dat de
kwaliteit van de opvang van wilde dieren hier soms meer baat bij heeft
dan bij financiële steun. Bepaalde aanpassingen in de regelgeving
kunnen daarnaast ook een financiële besparing tot gevolg hebben.

Project ruivangsten
De populatie ganzen in Nederland groeit en moet worden
beheerd. Door hun graasgedrag veroorzaken de ganzen schade
aan gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en
natuurgebied. Met hun uitwerpselen vervuilen ze ligweiden,
golfbanen, zwemwateren en plassen. Rondom Schiphol
veroorzaken de ganzen een risico op de vliegveiligheid.
Populatie in toom houden
Om de ganzenpopulatie te beheren, kunnen ze worden bejaagd
en worden eieren geschud of geprikt zodat ze niet meer kunnen
uitkomen. Deze maatregelen leveren een belangrijke bijdrage
aan het ganzenbeheer. Toch blijken ze onvoldoende om de
populatie in toom te houden. Daarom worden elk jaar dieren
gevangen en gedood tijdens de zogeheten ruivangsten. Tijdens
het ruien vervangen de ganzen hun slagpennen (grote veren die
nodig zijn om te kunnen vliegen) en kunnen ze tijdelijk niet
vliegen. Dan is het gemakkelijker om ze te vangen, waarna ze
met CO2 worden verdoofd, met de dood tot gevolg.
Ruivangsten Noord-Holland
De toezichthouders van de Omgevingsdienst zijn bij alle
ruivangsten in de provincie Noord-Holland aanwezig. Het
afgelopen verslagjaar is er gevangen vanaf 27 mei tot 12 juli. In
totaal hebben we, verspreid over 19 dagen op 41 locaties,
toezicht gehouden op de ruivangsten. Als de vangst plaatsvond
in Natura 2000-gebieden, dan waren toezichthouders soortenen gebiedsbescherming aanwezig.

Uit de controles blijkt dat de ganzen netjes en met respect
worden behandeld. Dat geldt ook voor de natuur, zowel binnen
als buiten de Natura 2000-gebieden. Steekproeven laten zien
dat vangers op de hoogte zijn van de (praktische)
aandachtspunten in de Natura 2000-gebieden. Afstemming met
de politie en organisaties die het terrein beheren, is goed en
soepel verlopen en uit controles blijkt dat de vangers afspraken
nakomen. Ganzensoorten die niet mochten worden gedood,
zijn vrijgelaten.
Samenwerking over provinciegrenzen
Uniek in 2019 was de samenwerking tussen de
Faunabeheereenheid Utrecht, de Faunabeheereenheid
Noord-Holland, RUD Utrecht en OD NHN. De
provincie-overstijgende samenwerking heeft ervoor gezorgd
dat ganzen kunnen worden opgedreven vanaf de ene provincie,
en gevangen en gedood kunnen worden in de andere. Deze
wisselwerking verloopt goed.

Controle Badinrichtingen Noord-Holland
Zwemmen in Noord-Holland kan op ruim 160 aangewezen
zwemlocaties in oppervlaktewater of in de ruim 200
badinrichtingen. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
(OD NHN) houdt toezicht op waterkwaliteit, hygiëne en
veiligheid. Dit doen we onder meer door laboratoriumanalyses
te beoordelen en controles te doen bij de badinrichtingen en
zwemlocaties.
Waterkwaliteit beoordelen
Om ziekteverschijnselen te voorkomen – denk aan irritaties
aan ogen of huid, hoofdpijn, maag- en darmklachten –
controleert de Omgevingsdienst het oppervlaktewater. Dat
doen we tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober),
samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat. We
controleren of het water schoon genoeg is om veilig in te
kunnen zwemmen. Zo checken we of bacteriën, algen,
vogelpoep of ongedierte aanwezig zijn.
Daarnaast doen we veiligheidscontroles. Daarbij kijken we of
de bodem van de zwemplas gelijkmatig afloopt en of er geen
obstakels zijn. Tot slot controleren we het onderhoud van de
zwemlocatie, zoals de aanwezigheid van sanitaire
voorzieningen, afvalbakken en vuil.

Bij een slechte waterkwaliteit of een onveilige situatie geven
we een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Als er iets
bij een zwemlocatie aan de hand is, vinden zwemmers dat
terug op de provinciale borden bij iedere zwemlocatie en op
de website www.zwemwater.nl.
Badinrichtingen controleren
Badinrichtingen (bijvoorbeeld openbare zwembaden,
sauna’s, therapeutische baden en hotelzwembaden) moeten
voldoen aan de voorschriften uit de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), net als aan
het bijbehorende Besluit hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Zo kunnen
ze het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de
bezoekers waarborgen.
OD NHN voert controles uit bij de ruim 200 badinrichtingen
binnen de provincie Noord-Holland. Tijdens onze controles
kijken we naar de hygiëne en veiligheid binnen de
badinrichtingen. Laboratoria testen iedere maand de
waterkwaliteit op ziektekiemen, legionella, pH-waarde en
chloor. Wij controleren de uitkomsten van deze testen en
nemen maatregelen als dat nodig is. Zoals het sluiten van een
bepaald bassin.

Controle Badinrichtingen Noord-Holland
Opsporen badinrichtingen
Het afgelopen verslagjaar hebben we geconstateerd dat een aantal
badinrichtingen zich niet heeft gemeld bij de Omgevingsdienst. Dit kan
te maken hebben met onwetendheid (gebrek aan kennis) of
onwelwillendheid (onwil). Badinrichtingen die zich niet hebben
aangemeld, staan buiten (provinciaal) toezicht. Dit betekent dat de
bezoekers van deze badinrichtingen mogelijk een groter risico lopen op
ziekte en ongevallen. Ook kan het zijn dat badinrichtingen die buiten
provinciaal toezicht staan, minder kosten maken voor bijvoorbeeld het
gebruik van chemicaliën en maandelijkse bemonsteringen door een
geaccrediteerd laboratorium.
In 2019 hebben toezichthouders van de ODNHN een project gedraaid
waarbij we actief zochten naar badinrichtingen die zich niet hebben
gemeld. Op basis van online onderzoek, krantenberichten en navraag
binnen verschillende branches hebben we 76 nog niet-gemelde
badinrichtingen gevonden. Hieronder vallen enkele vakantieparken met
meerdere huizen met jacuzzi’s, die in privébezit zijn; zogenaamde
separate inrichtingen. Deze locaties gaan we controleren op de Whvbz.
Als het nodig is, starten we een handhavingstraject (bestuursrecht) en
mogelijk ook een strafrechtelijk traject. Bovendien moeten deze
inrichtingen zich officieel bij de OD NHN melden.

Asbestdaken in kaart
In 2019 hebben de zeventien gemeenten van Noord-Holland
Noord in samenwerking met Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord (OD NHN) alle asbestverdachte daken
in kaart gebracht.
In juni 2018 was nog zicht op een mogelijk asbestdakenverbod.
Daarom zond de VNG (Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) een brief naar alle leden. De VNG zet zich in om
gemeenten te ondersteunen bij de versnelde aanpak van
asbestsanering en bij stappen die gemeenten kunnen zetten.
Het is van groot belang dat gemeenten eerst inventariseren
waar ze mee te maken hebben op asbestgebied en de grootte
van de opgave in kaart te brengen.
Inventarisatie asbestdaken
De zeventien gemeenten gaven de Omgevingsdienst in het
verslagjaar de opdracht om asbestverdachte daken in het
gebied Noord-Holland Noord te inventariseren. We hebben
onderzoek gedaan naar inventarisatiemogelijkheden,
verschillende marktpartijen met elkaar vergeleken en
vervolgens een keuze gemaakt.
Om dit project uit te voeren, is een werkgroep in het leven
geroepen waarin leden zitten vanuit betrokken gemeenten,
provincie Noord-Holland en de Veiligheidsregio. Er is ook
nagedacht over het oprichten van een centraal asbestloket
waar mensen naartoe kunnen voor alle vragen rondom asbest.

Hoe inventariseren?
De inventarisatie is uitgevoerd met hulp van het bedrijf
Readar. We hebben hoge resolutie luchtfoto’s uit 2018
gekoppeld aan andere beschikbare informatie. Alle panden
zijn ingevoerd in speciale software. Ook de panden die nog
ontbraken zijn ingetekend, zodat er geen pand is
overgeslagen.
Omdat asbest niet meer wordt gebruikt sinds 1994, is hier
eerst op geselecteerd. Computeralgoritmes hebben bijna alle
(99,5%) daken die niet asbesthoudend zijn uit de selectie
verwijderd. Gespecialiseerde inspecteurs onderzochten
visueel de panden op mogelijke aanwezigheid van asbest.
Panden die niet zichtbaar waren door bijvoorbeeld schaduw
of overhangende bomen worden in een later stadium
meegenomen.
Resultaten inventarisatie
Medio mei 2019 is de inventarisatie met groot succes
afgerond. Voor de zeventien gemeenten van de OD NHN 4
miljoen m² asbestverdacht dak gevonden. Deze vierkante
meters liggen verspreid over 33.600 panden. De inventarisatie
heeft een betrouwbaarheid van 95%, oftewel: als een dak als
asbestverdacht is aangewezen, is dit dak in 95% van de
gevallen ook daadwerkelijk asbesthoudend.
Uit de resultaten blijkt dat 5,9% van alle panden in onze regio
als verdacht is aangewezen. Van het totale dakoppervlak is
5,6% als verdacht aangewezen. Hieruit kan worden

Asbestdaken in kaart
geconcludeerd dat verdachte panden gemiddeld klein zijn van
omvang. Uit een diepere analyse blijkt dat 64% van de verdachte
panden een dakoppervlak heeft kleiner dan 35m². Dit zijn vooral
kleine schuurtjes en daken van particulieren. Toch gaat dit slechts
om 7% van het totaal verdachte dakoppervlak. Er is ook te zien dat
12% van de verdachte panden een dakoppervlak heeft groter dan
250m². Deze kleine groep panden is verantwoordelijk voor 73%
van het totaal verdachte dakoppervlak. In onderstaande
taartdiagrammen is de analyse grafisch weergegeven.
Aantal verdachte panden per oppervlakte-categorie

Verdacht oppervlak per oppervlakte-categorie (m2)
285.872 - 7%

4.088 - 12%

304.493 - 8%
3.038 - 9%

494.562 - 12%
21.363 - 64%

5.127 - 15%

2.957.725 - 73%
o-35 m2

35-100 m2

100-250 m2

250 m2 >

o-35 m2

35-100 m2
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250 m2 >

Vergelijking 1 Vergelijking tussen verdachte panden en verdacht oppervlak per oppervlaktecategorie.

Van elke gemeente is ook een kaart beschikbaar die te openen is
met een GIS-applicatie. Op deze kaart is met kleuren onderscheid
gemaakt tussen verschillende daken. Overigens is deze informatie
voor de veiligheidsregio erg interessant als zij moeten uitrukken
bij een brand.
De resultaten van de uitgevoerde inventarisatie naar de
aanwezigheid van asbestverdachte daken zijn gepresenteerd aan
het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst en ter informatie
aangeboden aan de gemeenten.

Asbestdakenverbod verworpen
Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een
asbestdakenverbod verworpen. Hierdoor verdwijnt de
wettelijke verplichting voor het verwijderen van een asbestdak.
Het blijft zo dat asbest zeer schadelijk is voor volksgezondheid
en dat we dankzij dit project een dekkend beeld hebben van de
asbestdaken in Noord-Holland Noord. Op 26 september 2020
gaat de staatssecretaris in overleg met gemeenten en provincies
om te peilen of er draagvlak is voor het oprichten van een
asbestfonds.

Bodem: de essentie van ons bestaan
Weinig mensen staan stil bij wat de bodem betekent voor ons
persoonlijke leven en voor onze maatschappij. De bodem is de
essentie van ons bestaan: we hebben de bodem nodig om te
eten, drinken, wonen, werken, recreëren en voor biodiversiteit.
Zonder goede en vruchtbare bodem zijn we letterlijk nergens.
De Omgevingsdienst zet zich in voor een toekomstbestendige
bodem.
Zuinig op de bodem
De provincie Noord-Holland wil zuinig zijn op de bodem, zodat
ook toekomstige generaties hiervan kunnen profiteren. Op onze
afdelingen Specialisme & Advies en Toezicht & Handhaving
voeren handhavers, vergunningverleners en adviseurs
werkzaamheden uit in het kader van de Wet
bodembescherming, in opdracht van de provincie
Noord-Holland. De provincie heeft hieraan in 2019 meer dan een
half miljoen euro uitgegeven.
Beschermen en saneren
De bodemdeskundigen van de OD NHN houden zich bezig met
verschillende activiteiten (zoals saneringen) die effect hebben
op de bescherming van de bodem, grond en grondwater. In 2019
hebben we er samen voor gezorgd dat gemeentes, burgers en
maatschappelijke organisaties, zoals kabelbedrijven en PWN,
een groot aantal saneringen hebben kunnen uitvoeren. Zo was
het mogelijk op tijd te bouwen en ondergrondse infrastructuur
zoals riolering te vervangen of aan te leggen.

Spoedeisende saneringen
Naast de ‘reguliere saneringen’ is belangrijke voortgang
geboekt in de uitvoering van de zogenaamde spoedeisende
saneringen. Hiervan zijn er zestien in Noord-Holland Noord.
Dit zijn locaties waarvoor landelijk is afgesproken dat deze eind
2020 gesaneerd zijn, of waarvan tenminste de risico’s van de
aanwezige verontreiniging moeten zijn weggenomen of
beheerst. Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de
Omgevingswet in werking. Momenteel werken we aan nieuwe
afspraken die aansluiten op die nieuwe regels.

Circuitpark Zandvoort
De terugkeer van de Formule 1 naar Circuit Zandvoort is in het
verslagjaar volop in de aandacht geweest. Het evenement leidde
op voorhand tot enthousiaste en kritische reacties. De
aanpassingen op en nabij het circuit, waaronder de aanleg van
nutsvoorzieningen, de aanleg van de ontsluitingsweg en de
herinrichting van het circuitpark, maakten dat er met spoed
vergunningen noodzakelijk waren, onder andere in het kader
van de Wet natuurbescherming.
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de
aanvragen beoordeeld, vergund en voorschriften opgelegd.
Daarnaast zorgde de OD NHN voor de controle op de
voorschriften en hebben we gehandhaafd waar dat nodig was.
De besluitvorming heeft geleid tot handhavingsverzoeken en
bezwaar- en beroepsprocedures. Vooral de handhavingsverzoeken hebben geleid tot veel persvragen. Deze zijn
zorgvuldig beantwoord.
Om dit alles in goede banen te leiden, hebben we binnen de
Omgevingsdienst een multidisciplinaire kerngroep
samengesteld. Met medewerkers uit verschillende disciplines
hebben we de ontwikkelingen, processen en vragen rondom
Circuitpark Zandvoort besproken en afgestemd. Ook hebben
we deelgenomen aan externe overleggen met
partnerorganisaties zoals Provincie Noord-Holland, gemeente
Zandvoort, gemeente Haarlem, Omgevingsdienst IJmond,
Circuitpark Zandvoort, Dutch Grand Prix en PWN.
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