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Uitdagingen voor de toekomst
Werken aan de uitvoering van het gemeentelijke milieubeleid van de
IJmondgemeenten blijft bijzonder. De ligging van en de activiteiten
binnen de regio zorgen nu eenmaal voor een grote milieubelasting.
Het is de stapeling van milieucompartimenten die ertoe leidt dat
we in de IJmond zorgvuldig moeten omgaan met beschikbare
ruimte en dat we de kwaliteit van de leefomgeving moeten blijven
bewaken. Luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid, externe veiligheid,
geluidemissies van zowel verkeer, industrie en vliegtuigen blijven de
komende jaren de agenda bepalen.

Samenwerken  Samenwerking is essentieel bij de borging van de
leefomgevingkwaliteit. Het is dan ook goed om te constateren dat
we afgelopen jaren gestaag groeien. Sinds onze start streven wij naar
aansluiting van en samenwerking met steeds meer gemeenten. Nu na
elf jaar kunnen wij constateren dat we daarin zijn geslaagd. Naast de
vier IJmondgemeenten nemen op dit moment elf gemeenten diensten
van ons af. In 2010 verrichtten wij ook experttaken voor de gemeenten
Zeevang en Edam/Volendam.
Uitvoeringsdiensten Ook landelijk spelen op dit gebied ontwikke
lingen rondom samenwerking. In 2010 spraken het ministerie van
VROM, IPO en VNG zich uit om te komen tot een landsdekkend beeld
van regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Deze uitvoeringsdiensten
zullen een basistakenpakket op het gebied van milieuvergunningen
en milieutoezicht gaan uitvoeren. Om vast te stellen of wij voldoen
aan de kwaliteitscriteria die aan deze uitvoeringsdiensten worden
gesteld, lichtte Deloitte afgelopen jaar onze organisatie door. Uit
hun onderzoek blijkt dat wij hier zowel kwantitatief als kwalitatief
aan voldoen en dat wij samen met onze samenwerkende gemeenten
invulling kunnen geven aan het gewenste uitvoeringsniveau voor een
regionale uitvoeringsdienst.

Bert Pannekeet - directeur Milieudienst IJmond
Nieuwe uitdagingen Voor de gemeenten Uitgeest, Oostzaan en
Wormerland zijn wij gestart met het uitvoeren van vergunning- en
toezichttaken op het gebied van de bouwregelgeving en brand
veiligheid. Het is goed om te zien dat onze medewerkers nieuwe

Inleiding

uitdagingen voortvarend oppakken en bereid zijn verder te kijken dan
alleen milieu. Samenwerking en streven naar een integrale uitvoering
van het omgevingsrecht zijn wat ons betreft vanzelfsprekende
uitdagingen voor de toekomst.
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Wabo Na drie jaar uitstel trad afgelopen jaar dan eindelijk de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, afgekort Wabo, in werking.
Voor ons betekende dit wennen aan nieuwe termen als omgevings
vergunning en het omgevingsloket online. De Wabo bepaalt dat de
milieuvergunning een onderdeel is van de omgevingsvergunning.
Dit betekent dat we nauw moeten samenwerken met onze
gemeenten om de gewenste input binnen de afgesproken kaders en
termijnen aan te kunnen leveren. Het is goed om te zien dat we als
milieudienst directe lijnen hebben opgebouwd met onze collega’s in
de gemeenten. De implementatie van de Wabo is dan ook zo goed als
geruisloos verlopen.

werkprocessen digitaal uit. Op basis hiervan zijn we gestart met een
proefproject digitaal werken bij vergunningen. Het is de bedoeling
dat medio 2011 de gehele organisatie overschakelt. Geen inkomende
postboeken meer, geen papieren rapporten en geen papieren
aanvragen meer op het bureau. Het is even wennen en het vereist
de nodige aandacht en zorgvuldigheid om het proces goed te laten
verlopen. In navolging hierop zijn we in 2010 ook gestart met een
proefproject om milieucontroles te digitaliseren. Bij de ondernemer
wordt de controlelijst digitaal op een iPad ingevuld en het rapport
en de brief worden direct digitaal aan de ondernemer gezonden. Het
project behoeft nog wat aanpassingen, maar onze verwachting is dat
we een behoorlijke efficiencyslag kunnen maken waar het gaat om de

Nieuwbouw In 2010 startte de bouw van ons nieuwe kantoor.
Inmiddels hebben wij een aantal grote stappen gezet. Samen met
de gemeente Beverwijk doorliepen wij een aanbestedingsprocedure
voor het ontwerpen en construeren van de warmte-koudeopslag.
Aannemersbedrijf BAM gaat het systeem aanleggen. Voor de
inrichting streven wij een voorbeeldfunctie na waar het gaat om
energiezuinige en duurzame inrichting. Daarbij geldt wel dat het niet
meer dan anders mag kosten. Voor ons een uitdaging die de nodige
creativiteit en inventiviteit zal vergen, maar we gaan deze zeker niet
uit de weg. Naar verwachting wordt de nieuwbouw medio oktober
2011 opgeleverd.
Digitalisering Met de verhuizing in ons achterhoofd, stelden we
met het voltallige personeel een toekomstbeeld op over de gewenste
werkwijze. Centraal daarin staat de digitalisering van ons archief,
het streven naar een papierarm concept en de introductie van het
nieuwe werken. Om dit te realiseren, als we straks ons nieuwe
kantoor gaan betrekken, maakten we afgelopen jaar een start met
het opschonen van onze archieven. Daarnaast werkten we onze
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administratieve afhandeling.

Ambitieus werkplan  In dit jaarverslag kunt u in grote lijnen
lezen wat wij in 2010 voor de IJmondgemeenten uitvoerden. Het is,
wanneer je alles bundelt in een jaarverslag, altijd weer bijzonder om
te zien hoeveel we hebben gerealiseerd en op hoeveel verschillende
fronten we werkzaam zijn geweest.
In 2011 zal het niet anders zijn. Er ligt wederom een ambitieus
werkplan om de door de gemeenten gewenste taakuitvoering
optimaal te gaan realiseren.

‘Samen zetten wij
de IJmond op de kaart’
‘Gemeenten hebben een voorbeeldrol waar het gaat om
duurzaam bouwen. Deze rol vertaalt de gemeente Beverwijk
bijvoorbeeld in de duurzame ambities voor het nieuwe
stadskantoor, waarbij warmte-koudeopslag wordt gerealiseerd.
Gelukkig pakt niet alleen de gemeentelijke overheid haar rol,
ook het bedrijfsleven is in actie gekomen. Er worden steeds meer
initiatieven gestart. Een aantal daarvan staat beschreven in dit

Bert Pannekeet

jaarverslag, zoals het rijden op alternatieve brandstoffen en de

Directeur

samenwerking tussen bedrijven in bedrijventerrein De Pijp ten
aanzien van duurzaamheidsinitiatieven. Met elkaar zetten wij zo
de IJmond op de kaart als duurzame regio.’
Frank Frowijn - wethouder CDA, gemeente Beverwijk
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1.1

Duurzaam inkopen naar 100% in 2015

Lokaal klimaatbeleid gericht op
energiebesparing

1.2

De regiogemeenten, waaronder Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en
Velsen willen in 2015 100% duurzaam inkopen. Dit betekent dat bij de

In 2008 opende het ministerie van I&M de Stimuleringsregeling Lokale

aanschaf van goederen en diensten sociaal culturele, ecologische en

Klimaatinitiatieven (SLOK) als vervolg op de BANS-subsidieregeling.

economische aspecten integraal worden afgewogen.

De SLOK ondersteunt het Klimaatakkoord 2007-2011, gericht op
CO2-reductie, dat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

1 Duurzaamheid blijft scoren
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Vanzelfsprekend duurzaam  We kozen ervoor om duurzaam
inkopen praktisch bij de verschillende afdelingen te houden. We
legden hiervoor de focus op het bevorderen van duurzaam inkopen
bij de afdelingen en het, waar nodig, wegnemen van vooroordelen
ten aanzien van duurzaam inkopen. De ervaring leert dat het thema
duurzaam pas een vanzelfsprekend onderdeel in het inkoopproces
wordt wanneer de inkoopfunctie een aantal professionaliserings
stappen maakt. Wij gaven hier afgelopen jaar, in samenwerking
met de gemeenten vorm aan. Dat deden we door het analyseren
en doorspreken van de inkoopstappen. We organiseerden pilots
duurzaamheid bij aanbestedingen, bespraken de inkoopfunctie voor
duurzaam inkopen en zorgden ervoor dat het thema bekendheid kreeg
en het draagvlak vergrootte.

Het begrip duurzaamheid is niet onbekend in de regio IJmond.

voorbeeldrol van gemeenten en de wil bij ondernemers om te

Diverse initiatieven vanuit zowel het bedrijfsleven als de gemeenten

innoveren en zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van het

onderschrijven dit. Steeds vaker zie je dat beide partijen in

milieu. Particulieren in deze regio blijven niet achter. De milieumarkt

daadwerkelijk zijn geïmplementeerd. Zij kunnen hiervoor gebruik

samenwerking met elkaar op jacht gaan naar successen. De

uit 2010 toont aan dat steeds meer inwoners energie besparen om zo

maken van checklists en formats. Decentrale budgethouders gaan

Duurzame Bedrijvendag IJmond 2011 was daar een goed voorbeeld

niet alleen geld te besparen, maar ook een bijdrage te leveren aan het

we trainen in het gebruik hiervan. We werken toe naar het gebruik

van. Maar ook de realisatie van een groengasvulpunt in onze

verbeteren van het milieu. U leest over deze en andere projecten in

regio kan aan dat lijstje worden toegevoegd. Centraal staan de

dit hoofdstuk.

(VNG) is afgesloten. In 2009 stelden we voor een periode tot 2012
een praktisch plan op met projecten, gericht op (het stimuleren
van) duurzame energie. Eind 2009 werd de toekenning voor het
klimaatbeleid verleend. Met deze SLOK-gelden kunnen wij en de
gemeenten personeelskosten, onderzoek, communicatie en educatie
ten behoeve van de uitvoering van klimaatbeleid financieren. Wij zien
jaarlijks toe op de uitvoering en voeren de coördinatie van het SLOKprogramma.
In 2010 besteedden we SLOK-gelden onder meer aan onderstaande
projecten.

Op schema In 2011 moet duurzaam inkopen binnen de gemeenten

van een inkoopkalender waarbij iedere decentrale budgethouder
of afdeling de belangrijkste inkopen en aanbestedingen over het
komende jaar in kaart brengt.
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• Duurzaamheid in de buurt

• Informatieavond

• Besparingen bij gemeentelijke gebouwen

Binnen de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk,

De gemeente Heemskerk streeft vanuit de millenniumdoelstellingen

In juni organiseerden we een informatiebijeenkomst waar buurt

In 2010 voerden we een project uit gericht op gemeentelijke

Heemstede, Uitgeest en Velsen voerden we in 2010 in totaal 108

en het milieubeleidsplan naar een meer duurzame samenleving.

bewoners informatie kregen over subsidiemogelijkheden.

gebouwen. We wilden gebruikers van kantoorgebouwen

controles uit. Wanneer we besparingsmogelijkheden tegenkwamen

Tussen 2008-2012 wil zij energiekosten terugdringen en de CO2-

Buurtbewoners konden zich ook direct inschrijven voor subsidie op

(stichtingen, gemeenten, etc.) stimuleren tot het nemen van duur

die, op grond van de relevante milieuwet- en regelgeving doorgevoerd

uitstoot verminderen. Bijvoorbeeld via haar nieuwe raadhuis, door

maatwerkadvies. De aanwezige ondernemers konden alles vertellen

zame maatregelen. Gebouwbeheerders zijn vaak wel op de hoogte

dienden te worden, traden we regulerend op.

het toepassen van duurzame maatregelen zoals de installatie van een

over maatregelen als isolatieglas, gevel-, vloer- en dakisolatie en de

van besparingsmogelijkheden, maar hebben niet de financiële

warmtepomp. Verder werkt de gemeente samen met het buurtteam

nieuwste HR-ketels al dan niet uitgerust met een zonneboilersysteem.

middelen of zeggenschap om daadwerkelijk maatregelen te nemen.
Met dit project richtten we ons daarom op bewustwording bij het

‘Boven de Baandert’ aan een duurzame buurt. Het buurtteam nam
het onderwerp duurzaamheid op in haar buurtcontract 2007-2010.

• Zonnepanelen blijven populair

management dat door middel van efficiënt beheer en onderhoud

Samen organiseerden we in 2009 en 2010 een aantal activiteiten

Op 20 november organiseerden we een milieumarkt voor inwoners

veel energie en geld kan besparen. Bij veel gemeentelijke gebouwen

onder de noemer ‘Boven de Baandert bespaart’.

van de vier IJmondgemeenten. We gebruikten hiervoor het format

is nog winst te behalen in de verlichting en het juist afstellen van

Drie bedrijven in het industriegebied De Pijp in Beverwijk gaan samen

dat al meerdere jaren succesvol is. Dat gold ook voor dit jaar. Er was

stook- en koelinstallaties.

werken om slimmer om te kunnen gaan met energie en restwarmte.

• Bespaarkaarten

subsidie beschikbaar voor in totaal tachtig sets zonnepanelen. De

In ‘Boven de Baandert’ staan veel gelijksoortige woningen. Dit

subsidie was beschikbaar vanuit de provinciale subsidieregeling voor

Een milieuadviesbureau ontwikkelde voor ons een checklist

Hollands Noorderkwartier en de Beverwijkse Bazaar. We brachten

betekent dat de besparingsmogelijkheden voor de ene woning ook

duurzame energie. Binnen het uur waren al zeventig inschrijvingen

waarmee we relevante besparingsmogelijkheden kunnen

afgelopen jaar de bedrijven met elkaar in contact en faciliteerden

voor andere woningen kunnen gelden. Daarom zochten we tien

binnen. Uiteindelijk werd er ingeschreven voor alle sets zonnepanelen.

inventariseren. Samen met de gebouwbeheerder liepen we de

een aantal besprekingen. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt met

voorbeeldwoningen waarvoor we een Energie Prestatie Advies

BouwTransparant.

checklist door. Na verwerking van de gegevens, stelden we een

subsidie vanuit de WaViNed (Warmte Visie Nederland). De WaViNed

lieten maken. De maatregelen en adviezen die hieruit voortkwamen,

Van veel nieuwbouwwoningen is niet bekend of de wettelijk

rapport op met daarin alle potentiële besparingsmaatregelen. Dit

richt zich op het verhogen van de energie-efficiency in Nederland. ECN

konden andere buurtbewoners weer gebruiken om hun eigen huis

vastgestelde EPC van 0,8 in de praktijk wel wordt gerealiseerd. Om

rapport stuurden we samen met een begeleidende brief naar het

uit Petten voerde bij de drie bedrijven een energieonderzoek uit. In

energiezuiniger en comfortabeler te maken. Om een totaalbeeld

te controleren of de woonconsument krijgt wat hem wordt beloofd,

management.

september 2009 vond er bij de Milieudienst IJmond een kennismaking

van de energiezuinigheid en de besparingsmogelijkheden in de

is het instrument BouwTransparant uitgevonden. Door middel van

plaats tussen de bedrijven en in oktober 2010 presenteerde ECN het

wijk te krijgen, verspreidden we een vragenlijst met vragen over de

metingen in de woning naar kierdichtheid, isolatie, dubbel glas,

resultaat uit het onderzoek.

woningen. Met de uitkomsten konden we nu buurtbewoners kant-en-

ventilatie en warmteterugwinning kan worden vastgesteld of de

klare ‘bespaarkaarten’ per woningtype aanbieden. De buurtbewoners

woningen aan de kwaliteitseisen voldoen. Steekproefsgewijs gaan

ontvingen hier diverse nieuwsbrieven over. Alle informatie ontsloten

wij dit instrument toepassen. Zo houden we de bouwers scherp. In

we via onze website.

november organiseerden wij een praktijkdag om dit instrument aan

Het gaat hier om de bedrijven Total Lubricants, Hoogheemraadschap

Gezamenlijke mogelijkheden  Gezien de uitkomst van het onder
zoek, is er afgesproken dat de afzonderlijke drie bedrijven eerst zelf
zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen treffen. Door de
contacten tijdens de tussentijdse bijeenkomsten met ECN en de
Milieudienst IJmond, wisselen de bedrijven ook onderling de energie
besparende maatregelen uit. Er komt steeds meer enthousiasme en
vanuit de groep is dan ook geopperd een windmolen te plaatsen en
gezamenlijk gebruik te maken van de opbrengst. In het voorjaar van

de professionals van bouw- en woningtoezicht te presenteren.

10

Slimmer omgaan met (rest)warmte
in De Pijp

1.3
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‘Inwoners zijn een
belangrijke speler’
Afgelopen jaar openden we in Heemskerk het eerste groengas
vulpunt in deze regio. Daarmee maken we rijden op aardgas
aantrekkelijker. Om onze voorbeeldrol te onderstrepen, schaften
we zelf meteen een aantal voertuigen aan die op aardgas rijden.
Diezelfde voorbeeldrol vind je terug in de bouw van ons nieuwe
gemeentehuis, waarbij we meerdere duurzame keuzes maakten.
Ook bij bestaande bouw zien we een groot besparingspotentieel

2011 willen zij een themabijeenkomst organiseren, samen met de

ging van start. De training geeft pedagogisch medewerkers van

Milieudienst IJmond, over windmolens en zonne-energie.

Buitenschoolse opvang handvatten om zelf een programma rondom
energiebesparing op te kunnen zetten tijdens de jaarlijkse Warme

Successen Alle drie de bedrijven kennen al successen. Bij Total
Lubricants zijn maatregelen genomen zoals het monitoren van het
stookgedrag, thermostaatregelingen aanpassen, het extra isoleren
van leidingen en tanks in de fabriek en het plaatsen van een warmte
terugwinsysteem voor vetketels. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(Hollands Noorderkwartier) wordt van het ontstane biogas nu groen
aardgas gemaakt. Deze hoeveelheid wordt in 2011 verhoogd en meer
ingezet voor transportdoeleinden. Tevens kan restwarmte vanuit de
slibdrooginstallatie nuttig worden ingezet, waardoor zowel energie
als CO2-uitstoot wordt bespaard. De Beverwijkse Bazaar ziet kansen
door de toepassing van zonne-energie; het dakoppervlak van de
Beverwijkse Bazaar is enorm en als daar zonnepanelen op geplaatst
worden dan kan de Bazaar energieneutraal worden.

op het energieverbruik. Daarin zijn inwoners een belangrijke
speler. We willen onze inwoners informeren en enthousiasmeren

1.4

Activiteiten natuur- en milieueducatie

over het feit dat zij met simpele maatregelen veel verschil
kunnen maken en dat deze zich bovendien snel terugverdienen.
We zijn ervan overtuigd dat veel inwoners overstag gaan, mits
ze goed op de hoogte zijn van het potentieel. Het is ons doel om
ze daarin mee te nemen. In 2010 gebeurde dit bijvoorbeeld in

De Milieudienst IJmond huisvest het Steunpunt Natuur en Milieue
ducatie IJmond en Zuid-Kennemerland en is opsteller en uitvoerder
van het Natuur en Milieueducatiebeleid (NME) van de gemeente
Beverwijk en Heemskerk. Via NME richten we ons van oudsher op
het primair onderwijs. Afgelopen jaar voorzagen we basisscholen in

de wijk Boven de Baandert en in 2011 willen we daar graag op

de regio van leskisten en boden we excursies, tentoonstellingen en

doorpakken.’

activiteiten aan voor de schoolgaande jeugd. Een mooi voorbeeld

Truiendag. Om extra aandacht te geven aan de natuur, maar ook om
vrijwilligers te werven voor de dierendorpen De Baak en Dierendorp
of het IVN, organiseerden we in samenwerking met het IVN de cursus
‘Groen & Cultuur in de buurt’.

Nacht van de Nacht Zoals elk jaar organiseerden we activiteiten
rondom de Nacht van de Nacht. Alle vier de gemeenten namen deel
door de verlichting te doven van openbare gebouwen. De excursies in
de regio trokken honderden bezoekers. De verrassingstocht in Wijk aan
Zee kreeg 130 bezoekers en was daarmee zeer succesvol.
Brede doelgroep De laatste jaren is een omslag merkbaar binnen
het speelveld van NME. Primair onderwijs blijft een belangrijke
doelgroep, maar NME ‘van de toekomst’ sluit ook aan bij behoefte van
brede scholen, buitenschoolse opvang en het voortgezet onderwijs.
Daarnaast zijn activiteiten die burgerparticipatie bevorderen in
opkomst. De trend zet zich verder voort wanneer NME participeert
in projecten met het bedrijfsleven. Afgelopen jaar onderzochten
we de mogelijkheden voor de milieudienst. De inzet van NME zou
daardoor een nadrukkelijke bijdrage kunnen leveren aan de duurzame
doelstellingen van de gemeentes en de uitvoering van de lokale
milieubeleidsplannen. In 2011 start het steunpunt met de uitvoering
van een aantal projecten die hierop aansluiten.

is het Schooltuinproject. Negen scholen in Beverwijk en Heemskerk

Gineke van ’t Veer - wethouder CDA, gemeente Heemskerk

ondersteunden we bij het opzetten van een schooltuin. Daarnaast
gaven we ondersteuning bij de uitvoering van een passend les
programma. Ook de ‘Training voor Trainers’ voor de Warme Truiendag

12
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2.1

Milieu en ruimtelijke ordening

In ruimtelijke plannen, zoals projectbesluiten en bestemmingsplannen,
wordt altijd een milieuparagraaf opgenomen. In deze paragraaf wordt
getoetst of het te realiseren plan past binnen de geldende wettelijke
milieugrenzen. We kijken daarbij naar thema’s als milieuhygiëne, en
(ecologische) duurzaamheid. Milieuhygiëne richt zich op het tegen
gaan van geluid- en geurhinder, slechte luchtkwaliteit en bodem
verontreiniging. Ecologische duurzaamheid richt zich op natuur,
klimaat en energie. Een ruimtelijk plan wordt ingezet om kwaliteits
niveaus te halen die verder gaan dan het wettelijke minimum. Deze
ambities kunnen worden vastgelegd in het plan. Naast de advisering
en ondersteuning bestaat het vervolgtraject uit het beoordelen van

2.1.1 Hoge duurzaamheidswensen voor Westelijk Beverwijk
De gemeente Beverwijk wil, ten westen van de stadsrand, een
nieuwe woonwijk bouwen. Het project ‘Westelijk Beverwijk’ kent
een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Woningbouw, groen en water staan centraal. Als pilot voerden we
een doorrekening uit met het prototype van GPR Stedenbouw, een
instrument om de duurzaamheid van een stedenbouwkundig plan te
meten. Hierbij worden onder andere relaties gelegd tussen de thema’s
water en groen (ecologische kwaliteit) en belevingswaarde openbare
ruimte (gebruikskwaliteit).
De waarde van het duurzaamheidsprofiel, dat met GPR Stedenbouw
wordt verkregen, bevestigt de intentie om duurzaam te ontwikkelen.
Op een schaal van één tot tien scoort het plan een acht.

het voorontwerp, het ontwerp, en het definitieve plan.

2 Kwaliteit van de leefomgeving
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Een gezonde en veilige leefomgeving wordt bepaald door een groot

dat wonen, werken en recreëren in de IJmond zij aan zij plaats

aantal factoren, zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit en geluid.

kunnen vinden. Afgelopen jaar voerden we diverse projecten uit

In de milieubeleidsplannen van de IJmondgemeenten verbinden we

die de kwaliteit van de leefomgeving positief beïnvloedden.

ambities aan deze factoren. Ambities die ervoor moeten zorgen

U leest daarover meer in dit hoofdstuk.

GPR gebouw  Bij initiatieven gericht op duurzaam bouwen, gebruiken
we de ambities die we opnamen in de milieubeleidsplannen van de
gemeenten. Bijvoorbeeld gemiddeld beter (energiezuiniger) bouwen
dan dat wat het Bouwbesluit voorschrijft. Gemeenten die willen
toetsen hoe duurzaam een bouwontwerp is, adviseren we gebruik te
maken van GPR Gebouw. Met dit instrument kunnen we woningen,
kantoren en scholen beoordelen op de thema’s energie, milieu,
gezondheid, gebruikerskwaliteit en toekomstwaarde. Elk thema
krijgt een kwaliteitscore van één tot tien. Hoe hoger de kwaliteit, hoe
lager de milieubelasting. De ambitie van de gemeenten is minimaal
een zeven te scoren voor energie en gemiddeld een zeven voor de
overige vier thema’s. GPR Gebouw geeft ons een basis om met een
initiatiefnemer te praten over de duurzaamheid van een gebouw of
project.
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Karakter  De gemeente streeft ernaar om een scherpe Energie
Prestatie Coëfficiënt te halen. Daarmee mikt zij op hoge prestatieeisen aan woningen op het punt van energie. Deze aanscherping
leidt tot een hoge GPR score. Het gebied krijgt natuurwaarden
die aansluiten bij het oorspronkelijke karakter van het landschap
(duinwallen en tuinbouwgebied). De planopzet gaat ook uit van
infiltratie op eigen percelen en waterpasserende verharding. Deze
ontwerpkeuzes vertalen zich in hoge GPR scores op de subthema’s
groen en water.
Opslag Daarnaast heeft de gemeente Beverwijk een haalbaar
heidsstudie laten uitvoeren naar de geschiktheid van de bodem,
het grondwater en de juridische aspecten van een bodemenergieopslagsysteem. Dit onderzoek toont aan dat een energie
voorziening, met warmtekoude-opslag in de bodem, technisch
tot de mogelijkheden behoort. In 2011 wordt verder uitgewerkt
wat de mogelijkheden en de voorwaarden zijn om dit op een
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relatief kleine schaal te realiseren. Voor het behalen van de hoge

helofytenfilter. GPR Stedenbouw geeft als resultaat een gemiddelde

duurzaamheidswensen is het van belang dat de betrokken initiatief

score van 8,1.

nemers en ontwikkelaars affiniteit hebben met duurzaam bouwen.

Duurzaamheidscoördinator Duurzame stedenbouw vergt
innovatieve technieken en processen en een goede samenwerking.

‘Ook kijken naar
natuurlijke
alternatieven’
‘Je bent er niet alleen met het scheiden van het afval, het
opwekken van zonne-energie of het plaatsen van windmolens.
Je moet ook kijken naar natuurlijke alternatieven. De
waterhuishouding in het Biezenveld is daar een prachtig

2.1.2 Grote Buitendijk: Kijk vooruit, beslis nu
Duurzame ontwikkeling is een van de gestelde eisen aan het
ontwikkelplan Grote Buitendijk/Hofgeest in Velsen. Voor dit project
zetten we in op duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam
bouwen. Voor duurzame gebiedsontwikkeling is het belangrijk dat
duurzaamheid vanaf het begin centraal staat. We schreven voor
de gemeente een duurzaamheidsparagraaf in het ontwikkelplan.
Hierin formuleerden we als doelstelling een combinatie van een hoge
ruimtelijke kwaliteit met een lage milieubelasting.

Samen naar ambities  Uitgangspunt bij het realiseren van de
duurzame doelstellingen is naast bestuurlijk draagvlak ook een
goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Om dit te bereiken
organiseerden we twee workshops. Hieraan namen de projectleider,
planeconoom, landschapsarchitect, stedenbouwkundige,
energiedeskundige, waterspecialist en een geluidspecialist deel.
Samen onderzochten we de duurzame ontwerpprincipes en bepaalden
we onze ambities. We mikten daarbij op water- en energieneutraal en
functionele ecologie en groen binnen het plan.

natuurlijke wijze gezuiverd.’
Gert Jan van der Hulst - raadslid CDA, gemeente Velsen
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financiering. Omdat het project een complexe organisatievorm
kent, stelden we een duurzaamheidscoördinator aan die het project
begeleidde.

2.1.3 Oog voor balans
Industrie in de IJmond legt een zware belasting op de luchtkwaliteit.
Om de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren is het dus ook noodzakelijk
dat het bedrijfsleven daarin haar rol neemt. Tata Steel doet dat door
een warmtekrachtcentrale (ca. 525 MW) te bouwen, gestookt op
productiegassen en aardgas. Naar verwachting wordt deze in 2013
in gebruik genomen, waarmee het affakkelen zal verminderen.
De opgewekte elektriciteit en stoom benut Tata Steel voor eigen
bedrijfsprocessen. Elektriciteitsoverschot leveren ze terug aan het
landelijke net.
Om de warmtekrachtcentrale te realiseren gaf Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland in 2010 een vergunningen af. Namens de colleges
van Beverwijk, Heemskerk en Velsen reageerden wij via de inspraak

voorbeeld van. Een dergelijk initiatief past in mijn ogen goed
in een duurzame leefomgeving. Regenwater wordt hier op een

Samen met betrokkenen werken we aan de haalbaarheid en

GPR Stedenbouw Om tot concrete duurzame concepten te komen,
maakten we o.a. een energievisie en een haalbaarheidsstudie voor een
duurzaam watersysteem. We gebruikten het softwareprogramma
GPR Stedenbouw. Een variant op GPR gebouw. Voor dit project zetten
we onder meer in op energieneutrale woningen met waterbesparende
douches en veel groene open ruimte, water en herstel van het
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procedure op het milieueffectrapport en de ontwerpbesluiten.
Er staan in de regio meerdere ontwikkelingen op stapel, waaronder
het lichteren in de Buitenhaven in IJmuiden en een tweede zeesluis.
Deze ontwikkelingen geven een extra druk op de leefomgeving in de
regio. Namens de gemeentebesturen uitten wij de wens dat, gezien
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deze ontwikkelingen, er oog moet zijn voor een juiste balans tussen

Overschrijdingen Nieuwe berekeningen van de luchtkwaliteit

partners (bedrijven, provincie en ministerie) de komende jaren alles

• Reconstructie aansluiting A22

economische ontwikkeling en een optimale leefomgeving.

gaven ons in 2010 een beter beeld van de situatie op het gebied van

uit de kast moeten halen om verbetering van de luchtkwaliteit te

Begin 2009 is een overleg gestart onder de naam ‘Traversetafel’.

fijn stof in het IJmondgebied. Op de meetpunten in Wijk aan Zee

realiseren. In 2010 zijn wij hiermee voortvarend gestart. Onderstaand

Aanleiding van dit overleg was de zorg van de gemeenten Velsen,

zijn overschrijdingen van de normen gemeten. Op het meetpunt

zijn de inspanningen weergegeven die we uitvoerden.

Beverwijk en het regionale bedrijfsleven over de autonome groei

2.2

Luchtkwaliteit in de IJmond

Sluiseiland zijn in het verleden zeer grote overschrijdingen gemeten.

van het vracht- en autoverkeer op in het bijzonder de Velsertraverse.

Dit meetpunt is echter door Tata Steel opgeheven.

De Traverse is een belangrijke verbinding als het gaat om de

In 2008 kreeg het onderwerp luchtkwaliteit in de IJmond landelijke

Landelijk worden de fijn stof niveaus zichtbaar gemaakt in de

bereikbaarheid van Velsen-Noord, Beverwijk en het Industrieterrein

aandacht. Via het televisieprogramma Zembla werd kritisch gekeken

‘Grootschalige Concentratiekaart Nederland’ (GCN-kaart), waarop per

IJmond. Op de Traverse staan de normen voor luchtkwaliteit onder

naar het verband tussen industrie en gezondheid in deze regio. Als

vierkante kilometer het niveau voor fijn stof wordt aangegeven. Deze

druk. Afgelopen jaar onderzochten we verschillende mogelijkheden

antwoord hierop gaf de minister van I&M het RIVM opdracht om

kaart wordt jaarlijks bijgesteld. De GCN-kaart heeft (bij beroepszaken)

hoe het verkeer in de toekomst beter kan doorstromen. Want, een

een onderzoek uit te voeren naar de samenhang tussen emissies,

een formele status, zo blijkt uit jurisprudentie.

betere doorstroming verbetert de luchtkwaliteit.

lokale milieukwaliteit en de gezondheid van omwonenden van

In de IJmond liet de GCN-kaart in eerste instantie aanzienlijk lagere

Tata Steel in IJmuiden. In oktober 2009 presenteerde de minister

waarden zien dan de gemeten waarden. Door aanpassing van de

Financiering

het onderzoeksrapport ‘Wonen in de IJmond ongezond?’. Uit dit

input, de brongegevens, laat de kaart nu overschrijdingen zien op

Uiteindelijk kozen we voor een reconstructie van de aansluiting van

rapport bleek dat in bepaalde gebieden in de IJmond meer longkanker

en rond het Sluiseiland en in Wijk aan Zee. Recent is deze GCN-kaart

de A22 op het regionale verkeersnetwerk. Deze maatregel scoort

voorkomt dan gemiddeld in de regio.

landelijk vastgesteld en zijn de resultaten ter informatie verzonden

zowel verkeers- als milieukundig het beste en is op korte termijn te

Hieruit formuleerde minister Cramer een aantal aanbevelingen. In

aan de Tweede Kamer. In zijn brief van 24 november 2010 aan de

realiseren. De financiering is namelijk gedekt via een subsidie van 2,4

haar aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer riep de minister van

Tweede Kamer meldt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

miljoen euro vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht

I&M (voormalig VROM) de provincie Noord-Holland en de IJmond

het volgende:

kwaliteit. De uitvoering kan vlot verlopen doordat het benodigde
dijklichaam er al ligt en er verder weinig ruimtelijke obstakels zijn.

gemeenten op om het volgende maatregelenpakket uit te werken:
• verbeteren van het luchtkwaliteitmeetnet rondom het

“In industriegebieden worden lokaal verhoogde concentraties fijn
stof berekend. Omdat dit doorgaans locaties betreffen waar in de

Convenant

• intensiveren gezondheidsmonitoring van inwoners van de IJmond

nabijheid geen mensen verblijven, levert dit geen knelpunten op. In

De reconstructie is uitgedacht samen met de wegbeheerders van

• aanscherpen van milieuvergunningen van belangrijke

het IJmondgebied blijken wel knelpunten te zijn en worden hierop

Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten Velsen en Beverwijk.

diverse acties ondernomen.”

Een eerste ontwerp is gemaakt. Samenwerking is cruciaal om

Industrieterrein IJmond

emissiebronnen
• toepassen van walstroom bij de scheepvaart
• verkeerscirculatieplannen uitwerken voor een betere doorstroming
van het verkeer
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deze reconstructie echt tot uitvoering te brengen. De volgende
Eind 2010 is duidelijk geworden dat delen van de IJmond nu formeel

stap is het vastleggen van afspraken met alle berokken partijen

worden gezien als een hardnekkig knelpunt waarbij de verwachting

over hun inzet en de benodigde te nemen formele besluiten voor

is dat de wettelijke termijn van 1 januari 2012 om aan de norm te

de uitvoering. Deze afspraken leggen we vast in een uitvoerings

voldoen niet wordt gehaald. Deze nieuwe inzichten en het RIVM-

convenant. Tegelijk wordt een programma van eisen opgesteld,

rapport uit 2009 leiden er toe dat de IJmondgemeenten samen met

waarmee de aanbesteding van de uitvoering kan worden gedaan.
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In 2011 wordt het convenant ondertekend en starten we een

• Stimulering fietsgebruik in de IJmond

Consulent

zijn in 2010 afgerond en begin 2011 is het de bedoeling om

aanbestedingstraject. Alles in samenwerking met onze partners.

Om het autogebruik in de IJmond te verminderen willen we

In voorbereiding op de realisatie van dit tankstation werkten we

daadwerkelijk een start te maken.

maatregelen treffen om het fietsgebruik te stimuleren. Wanneer

vanuit de werkgroep ‘IJmond rijdt Alternatief’ aan de bekendheid van

In het Tata Steelstadion werd vorig jaar tijdens een FED bijeenkomst

• Doorstroming op de Havenroute

het aantal autokilometers in de regio vermindert, verbetert de

de alternatieve brandstoffen in de regio. Een consulent alternatieve

het draagvlak gepeild onder de ondernemers. Zij stonden over het

In 2010 zijn we gestart met het project ‘Havenroute’. Dit project gaat

luchtkwaliteit. Het project ‘Stimulering Fietsgebruik in de IJmond’

brandstoffen rekenden we voor ondernemers uit welke alternatieve

algemeen positief tegenover het project. Tata Steel, de FED en de

over de route vanaf de A22 richting de havens van IJmuiden. Door

bestaat uit een inventarisatie van mogelijke maatregelen, waarna

brandstof voor de eigen onderneming interessant zou kunnen zijn.

gemeente Beverwijk (als werkgever) ondertekenden samen een

hier verkeersmaatregelen te nemen, willen we de doorstroming van

we (afgezet tegen een aantal afwegingscriteria) kiezen voor één

het verkeer verbeteren, waardoor ook de luchtkwaliteit in de IJmond

of een aantal maatregelen. De maatregelen kunnen variëren van

Tankpas

moet verbeteren. Het project past uitstekend in het beleid van de

infrastructurele maatregelen tot stimulerende maatregelen, zoals

De werkgroep stelde afgelopen jaar ook een tankpas beschikbaar ter

• Ondanks terughoudendheid toch op zoek naar toepassing

gemeente Velsen en de ontwikkelingen rondom de aanleg van het

communicatiecampagnes. In de tweede helft van 2011 concretiseren

waarde van 500 euro. Wanneer bij een van de dealers, aangesloten

In 2010 voerden we een voorverkenning uit naar de toepassing van

tracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

we deze maatregelen en starten we met de uitvoering. We werken

bij de werkgroep ‘IJmond rijdt alternatief’, een auto op aardgas werd

walstroom bij (zee)schepen. Het doel van deze voorverkenning is om

binnen het project samen met de betrokken wegbeheerders en

aanschaft, kon met de tankpas bij het tankstation in Heemskerk

de mogelijkheden van het gebruik van walstroom voor schepen in het

andere belanghebbende partijen. Wij voeren de projectleiding.

getankt worden.

havengebied van de IJmond te onderzoeken. We maakten hiervoor

maatregel de meeste milieuwinst per geïnvesteerde euro oplevert

• Eerste groengas vulpunt van Noord-Holland

Tweede vulpunt

in combinatie met effecten op de doorstroming en haalbaarheid.

We werken er al meerdere jaren aan. Daarbij krijgen we de hulp

In 2010 werkten we ook aan de opening van een tweede en mogelijk

Uit deze lijst koos het dagelijks bestuur van de milieudienst voor

van de provincie via subsidies, maar belangrijker; ook de hulp van

derde locatie. In het eerste kwartaal van 2011 zal op de Concordia

Uit het onderzoek komt naar voren dat de havenbedrijven en rederijen

bevordering van de doorstroming op de hoofdroute en bevordering

vooruitstrevende ondernemers uit de IJmond. In 2010 betaalde dit

straat in Velsen-Noord het tweede groengas vulpunt worden

zijn doordrongen van het belang schoner te gaan produceren. Toch

van de doorstroming van fietsers op het Pontplein in de vorm van

zich uit in het eerste groengas vulpunt in Noord-Holland. Met de

geopend.

is er terughoudendheid vanwege de hoge kosten voor de aanleg van

verkeersregelinstallatiemaatregelen. Voor de uitvoering ontvingen

realisatie van dit vulpunt is rijden op aardgas in deze regio eindelijk

we een subsidie vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma

mogelijk. Daarmee doorbraken we de kip-ei problematiek en lijkt

• IJmond bereikbaar, goed op weg

structuur en Milieu over onze bevindingen. In 2011 gaan wij actief

Luchtkwaliteit van € 500.000,-.

de weg open voor ondernemers en particulieren om te kiezen

In 2010 zijn we onder de noemer ‘IJmond bereikbaar, goed op weg’

op zoek naar mogelijke subsidies om toch op enkele plaatsen in de

voor voertuigen op deze alternatieve brandstof. In juni werd dit

gestart met een mobiliteitsproject. Het project is een samenwerking

IJmond een start te kunnen maken met de toepassing van walstroom.

Akkoord

tankstation in Heemskerk in het bijzijn van gedeputeerde Heller en

tussen FED IJmond, Tata Steel, Kamer van Koophandel, provincie

In 2011 zullen de laatste berekening worden uitgevoerd ten behoeve

milieuwethouder van Heemskerk, Van ’t Veer officieel in gebruik

Noord-Holland en vertegenwoordigers van de Milieudienst IJmond

• Nieuw meetnet luchtkwaliteit

van de vekeersregelinstallatiemaatregel. Als deze akkoord zijn

genomen.

namens de IJmondgemeenten.

Sinds 1 januari 2011 is het bestaande meetnet voor het meten

Milieuwinst

intentieverklaring voor deelname.

We onderzochten diverse maatregelen, waarbij we keken naar welke

gebruik van bestaande informatie en voerden gesprekken met

walstroomvoorzieningen. We informeerden het ministerie van Infra

bevonden maken we afspraken met alle betrokken partijen over
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belanghebbenden en andere actoren in het veld.

van de luchtkwaliteit uitgebreid. Naast de bestaande meetpunten

de inzet en de wijze van de uitvoering. Ook starten we met het

De kern van het project is om het gebruik van de auto voor woon-

(Beverwijk west, Wijk aan Zee en IJmuiden) zijn twee nieuwe

aanbestedingstraject.

werkverkeer te reduceren, door het bedrijfsleven alternatieven aan

meetstations operationeel. De stations liggen aan de Reyndersweg en

te bieden. IJmond bereikbaar maakt gebruik van ervaringen uit een

de Rooswijkstraat. Beide in Velsen-Noord. Het pakket aan te meten

vergelijkbaar bereikbaarheidsproject in Utrecht. De voorbereidingen

stoffen is uitgebreid. Deze meetgegevens moeten voldoende valide
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zijn om conclusies te kunnen trekken over effecten op de gezondheid
van bewoners.
• Monitoren gezondheid
In overleg met onder meer GGD Kennemerland en het RIVM werkten
wij in 2010 mee aan het opstellen van een plan van aanpak om te

2.2.1 Nieuwe weg op de oude plek
Naar aanleiding van klachten over verkeerslawaai van de A208 in
Santpoort-Noord zijn we voor de gemeente Velsen in 2002 gestart met
een onderzoek naar de geluidbelasting op de woningen. Hieruit kwam
naar voren dat de geluidbelasting op circa 165 woningen zo hoog was,
dat deze in aanmerking kwamen voor geluidsaneringsmaatregelen.

komen tot een doelmatige monitoring van mogelijke effecten op de
gezondheid. Naar verwachting zal dit plan van aanpak begin 2011
worden gepresenteerd.
• Bronnenonderzoek
In samenwerking met de provincie Noord-Holland gaven wij TNO
opdracht om twee onderzoeken uit te voeren. Een onderzoek naar
de bijdrage van de scheepvaart op de luchtkwaliteit in de IJmond
en een nader bronnenonderzoek. Met deze onderzoeken willen we

Subsidie  Op verzoek van de gemeente startte de provincie NoordHolland in 2005 het project Herinrichting A208. Doel was te komen
tot een snelheidsverlaging, het gebruik van geluidreducerend asfalt en
een grotere afstand tussen de rijbanen en de woningen.
De provincie maakte gebruik van een subsidie voor de verkeers
maatregelen, die wij voor de gemeente aanvroegen bij het ministerie.
Deze subsidie is de financiële bijdrage van de gemeente Velsen aan het
project en was beschikbaar gesteld aan de provincie.

achterhalen welke bronnen de belangrijkste bijdrage leveren aan de
luchtkwaliteit in de IJmond. Naar verwachting zijn de resultaten van
beide onderzoeken medio 2011 beschikbaar.

Metamorfose Wij stelden het saneringsprogramma op en
begeleidden de geluidonderzoeken. Ook voerden we de benodigde
inspraakprocedures. In 2010 voerden we de laatste procedurele
werkzaamheden uit om tot afronding van het subsidieproject te
komen en de hogere waarden voor de geluidbelasting vast te stellen.
In december 2010 vond een eindmelding aan het ministerie plaats.
Resultaat is de metamorfose van de A208 naar de N208. Een nieuwe
weg op de oude plek die zorgt voor minder geluidbelasting op de
woningen, maar ook zorgt voor minder luchtvervuiling.
Vooruitblik Het ministerie besloot dat bij alle woningen, met
een vastgestelde geluidbelasting van 61 dB of hoger, moet worden
onderzocht of het geluidniveau in de woonvertrekken de 43 dB
niet overschrijdt. Indien dit het geval is, wordt voor de woningen
een bouwkundig maatregelenpakket opgesteld. Voor de uitvoering

22

‘Oog voor balans is
belangrijk’
‘De Heemskerkse woonwijk Broekpolder ligt direct aan de A9.
Een drukke snelweg waar dagelijks duizenden auto’s overheen
razen. Dat legt grote druk op het woon- en leefmilieu als je
kijkt naar het geluid en de luchtkwaliteit. Oog voor balans is
daarom belangrijk, zoals voldoende compensatie door middel
van groenvoorzieningen. Ook de doorgaande wegen en de in- en
uitvalswegen in Heemskerk spelen een aanzienlijke rol in de
luchtkwaliteit. Het verkeer zal de komende jaren alleen maar
toenemen, daarom is het zaak om zo goed mogelijk vinger aan
de pols te houden en te blijven meten en zoeken naar passende
oplossingen. Zo houden we Heemskerk optimaal leefbaar
en voorkomen we dat we op termijn te maken krijgen met
normoverschrijdingen.’
Jan Boer - raadslid GroenLinks, gemeente Heemskerk
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dient met een saneringsprogramma weer een subsidie te worden
aangevraagd bij het ministerie. In 2011 dienen we hiervoor een nieuw
saneringsprogramma in. Het maatregelenpakket wordt de bewoners
medio 2011 aangeboden. Indien de bewoners het pakket accepteren,
vindt de uitvoering in de tweede helft van 2011 plaats.

2.2.2 Actualisatie Regionale Verkeers Milieukaart
In 2010 stelden de vier gemeenten in de IJmond de geactualiseerde
Regionale Verkeers Milieukaart (RVMK) vast. Met de RVMK hebben
gemeenten inzicht in huidige en toekomstige verkeersintensiteiten,
verkeerstromen en de milieueffecten daarvan voor de regio op gebied
van geluid en luchtkwaliteit. Met deze gegevens kunnen gemeenten
invulling geven aan hun verkeers- en vervoerbeleid.

2.2.3 Wisselstrook Velsertraverse
Omdat een goede doorstroming van verkeer bijdraagt aan de ver
betering van de luchtkwaliteit, namen we in 2010 het initiatief om de
rijstrookindeling op het kruispunt Velsertraverse - A22 te laten bepalen
door het verkeersaanbod. Afhankelijk van de drukte op de weg worden
nu één of twee rijstroken ingezet om het verkeer richting Velsertunnel
of Beverwijk af te handelen. Hiertoe stelden wij een wisselstrook in.
De wisselstrook zorgt ervoor dat er, afhankelijk van de drukte op de
weg, nu twee rijstroken rechtdoor richting Beverwijk beschikbaar zijn
en één rijstrook linksaf richting Velsertunnel, óf dat er één rijstrook

2.2.4 Aanleg Westelijke Randweg Beverwijk (N197)
In 2010 namen we deel aan het verkeersteam voor de Westelijke
Randweg Beverwijk. Dit team had als taak de verkeersafwikkeling
tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen.
Daarnaast adviseerden we de provincie over het verbeteren van de
verkeerslichtenregeling voor het kruispunt Velsertraverse-VelserwegWijkerstraatweg. Op 3 juli 2010 is de Westelijke Randweg feestelijke
geopend.

2.2.5 Schiphol
Binnen het dossier Schiphol werken zes gemeenten samen onder de
noemer Cluster noord. Wij faciliteren deze samenwerking. Het gaat
om de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest
en Velsen.

Nieuwe portefeuillehouders  De zes portefeuillehouders Schiphol
kwamen afgelopen jaar zeven maal bijeen. Tijdens deze overleggen
bespraken zij de stand van zaken en bepaalden bestuurlijke stand
punten. Afgelopen jaar droegen vier portefeuillehouders, na de
verkiezingen, hun takenpakket over. Via kennismakingsgesprekken
gaven we de nieuwe portefeuillehouders inzicht in de ‘spelers in het
veld’, de vertegenwoordiging en de werkwijze van de verschillende
overleggen. Voor de meer inhoudelijke kant stelden we een
Voortgangsnotitie Strategische nota Schiphol 2007 op. De notitie is
ook ingezet om de gemeenteraad te informeren over de stand van
zaken binnen het dossier.

richting Beverwijk en twee rijstroken richting Velsertunnel beschikbaar
zijn. De verkeerslichten bepalen zelf welke rijstrookindeling op welk
moment de beste is. Dit is de eerste wisselstrook in Nederland die zo
werkt.
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Externe communicatie Om ‘buitenstaanders’ te informeren over
de actiepunten die uit het portefeuillehouderoverleg voortkomen,
verstuurden we afgelopen jaar elk kwartaal een nieuwsbrief. Cluster

noord had ook de intentie om raadsleden van de zes gemeenten te

Urgent Een van de oplossingen om geluidhinder tegen te gaan is de

informeren via een informatiebijeenkomst. Door de achterblijvende

vermindering van verkeerslawaai. Omdat deze oplossing niet altijd

animo is deze afgelast.

mogelijk is, inventariseerden alle gemeenten eind jaren ‘90 voor welke
woningen enkel gevelmaatregelen mogelijk zijn om geluidhinder te

Advies van Alders Afgelopen jaar speelden diverse ontwikkelingen
rondom de Alderstafel, die voor onze regio van betekenis waren. De
commissie Alders is in 2008 gevraagd een voorstel te doen voor een
nieuw normen- en handhavingstelsel. In augustus 2010 leidde de
onderhandelingen aan de Alderstafel tot een voorstel aan de minister
om een tweejarig experiment te starten met een nieuw stelsel. Het
experiment ging per 1 november 2010 van start. De gemeenten
werden aan de Alderstafel vertegenwoordigd door de Bestuurlijke
Regie Schiphol (BRS). De kleinere gemeenten, wat verder weg van
Schiphol, werden aan de Alderstafel via de BRS vertegenwoordigd
door de wethouder van Castricum, Portegies. Wij verzorgden de
ambtelijke ondersteuning. Daartoe namen we onder meer deel aan de
agendacommissie en het delegatieoverleg van de BRS. De organisatie
van de Alderstafel bestaat uit verschillende werkgroepen. Wij zaten
namens BRS in de werkgroep uitvoering convenant hinderbeperking
en ontwikkeling Schiphol middellange termijn en de subwerkgroep
NOMOS (Noise Monitoring System).

2.2.6 Minder geluidhinder bij Koude Horn
Verkeer legt niet alleen een druk op de luchtkwaliteit, verkeer kan
ook geluidoverlast geven. Verkeerslawaai is één van de belangrijkste
bronnen van geluidhinder in Nederland. Geluidhinder is niet alleen
vervelend, maar kan ook een negatief effect hebben op de gezondheid
van mensen. Daarom wordt landelijk op verschillende fronten gewerkt
aan het oplossen van de hinder.
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verminderen. De meest urgente van deze woningen zijn geplaatst
op de zogenaamde A- en Raillijst. Voor de aanpak van deze woningen
verstrekt het ministerie I&M via het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) middelen aan gemeenten. Wij maakten voor de
gemeenten een prioriteitenlijst, waarop meer dan honderd woningen
stonden.

Koude Horn In 2010 was het geluidsisolatieproject voor woningen in
het appartementencomplex ‘Wijckermeer’ aan de Koude Horn aan de
beurt. We actualiseerden de gegevens uit het inventarisatieonderzoek.
Hieruit bleek dat railverkeerslawaai (spoorlijn Uitgeest - Haarlem) en
wegverkeerslawaai (A22 en Spoorsingel) een hoge geluidbelasting
geeft voor deze woningen. De daadwerkelijke sanering wordt in het
voorjaar van 2011 uitgevoerd. In 2010 voerden we de daarvoor voor
bereidende werkzaamheden uit, zoals het opstellen van het bestek,
offerteaanvragen, de gunning en het opstellen van een akoestisch
onderzoek naar geluidwerende voorzieningen in de woningen,
zoals suskasten, akoestische beglazingen, kierafdichting, e.d. Deze
maatregelen dragen bij aan een beter leefklimaat en verhogen het
wooncomfort.
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2.3

Milieuvergunningen en handhaving

milieuvergunningsprocedures wel een taak als wettelijk adviseur. In
2010 adviseerden we bij een aantal vergunningsprocedures, zoals bij

In de vier IJmondgemeenten zijn een kleine 4.000 inrichtingen

de procedure rondom de warmtekrachtcentrale van Tata Steel.

gevestigd die onder ons bevoegd gezag vallen. Wij zijn belast met
de handhaving en het toezicht op de milieuvergunningen van deze
bedrijven. Omdat de omgeving en de bedrijvigheid niet stil staan, is

‘Meer dan
terugdringen van
CO2-uitstoot’
‘Als we praten over milieu, dan komt het onderwerp snel op het
terugdringen van de CO2-uitstoot, maar het gaat veel verder
dan dat. Milieu gaat over de zoektocht naar alle verschillende
mogelijkheden die er zijn om het milieu te ondersteunen en
te ontlasten. Innovatie speelt een grote rol. Ondernemers
en gemeenten zijn daarin belangrijke partners. Een goede
samenwerking is essentieel voor de twee grootste pijlers van
onze toekomst: economische ontwikkeling en verbetering van
het milieu. Dit vraagt een stimulerende rol van ons, richting
ondernemers. Zodat zij binnen de gestelde kaders kunnen
innoveren. Daar zullen wij in 2011 op moeten inzetten.’

vergunningverlening, handhaving en toezicht van milieuregelgeving
een constante factor in ons dagelijks werk.

C bedrijven  De bedrijven die wij afgelopen jaar bezochten, zijn
ingedeeld in drie milieucategorieën, te weten A, B en C bedrijven.
Uiteenlopend van weinig tot veel potentiële milieubelasting. Vorig
jaar bezochten we alle type C bedrijven. Bedrijven dus met een
grote milieubelasting. Al deze bedrijven hebben ook een milieu
vergunning. In het afgelopen jaar inventariseerden we al deze

Kansen De invoering van de Wabo biedt ons kansen, maar heeft voor

vergunningen om te zien welke vergunningen geactualiseerd dienden

ons ook de nodige consequenties. Zo biedt de Wabo de mogelijkheid

te worden. Tevens digitaliseerden we alle vergunningen.

om het milieubelang een duidelijke rol te geven binnen een integraal
ruimtelijk-economisch afwegingskader. Dat betekent wel dat we

B bedrijven Bedrijven met een gemiddelde milieubelasting, type B,
bezoeken we eens per vier jaar. Afgelopen jaar lag onze focus op een
aantal branches, zoals gemeentelijke gebouwen, transportbedrijven
en bedrijven die werken met vluchtige organische stoffen.

milieu binnen dat afwegingskader opnieuw op de kaart moeten
zetten.

Actiepunten Om de implementatie van de Wabo goed voor te
bereiden maakten we een projectplan. De acties die hieruit voort

A bedrijven Type A bedrijven, met de laagste milieubelasting,
controleren wij niet meer periodiek. We houden het bestand van
deze inrichtingen bij. Controles vinden veelal plaats naar aanleiding
van klachten of op basis van wijk- of straatgerichte problematiek
(bijvoorbeeld zwerfvuil bij winkelcentra).

Rens Kerssens - raadslid VVD, gemeente Beverwijk

kwamen richtten zich voornamelijk op het eigen maken en uit
leggen van het nieuwe instrumentarium van de Wabo. Ondanks
dat er inhoudelijk aan het werk niet veel veranderde, brengt de
Wabo wel nieuwe, met name procedurele, regels met zich mee.
Zo bestaat de milieuvergunning bijvoorbeeld niet meer. Andere
actiepunten uit het projectplan waren gericht op hernieuwde

Wettelijk adviseur Zware industrie in onze regio valt onder
het bevoegd gezag van de provincie. Wij hebben bij provinciale
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2.3.1 Via samenwerking naar een omgevingsvergunning
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de
omgevingsvergunning. Dit is een geïntegreerde vergunning voor
bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Op 1 oktober
2010 trad deze nieuwe wet in werking. De doelstelling van de Wabo
richt zich op verminderde administratieve lasten voor ondernemers
en burgers, verbeterde dienstverlening, snellere procedures en verre
gaande integratie en afstemming van de handhaving.
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samenwerking met gemeenten. Samen stelden we werkprocessen
op, maakten we werkafspraken en herdefinieerden we de bevoegd
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heden. Juist die samenwerking was een belangrijke factor tijdens
het implementatietraject. In de voorbereiding naar onze ambitie
om in 2012 papiervrij te werken, kozen we ervoor om omgevings
vergunningaanvragen direct digitaal te behandelen.

Samenwerking  Maar ook na de implementatie en voor de komende
jaren is de samenwerking tussen de partijen van groot belang. Om tot
de Wabo te komen, zijn er circa twintig verschillende, maar relatief
eenvoudige procedures samengevoegd tot één procedure. Hierbij
zijn meerdere organen betrokken. We zullen daarom blijvend moeten
inzetten op afstemming.

2.3.2 Ketenproject Asbest
In diverse samenwerkingsprogramma’s komt toezicht op de asbest
keten terug. Namens de provincie Noord-Holland zijn wij trekker als
het gaat om het stimuleren van de samenwerking tussen diverse
gemeenten en instanties bij alle voorkomende werkzaamheden met
asbest. Hiervoor zijn twee asbestplatformen actief, waarvan wij het
platform IJmond/Zuid-Kennemerland coördineren. De tweede is actief
in Amsterdam en omstreken. Op deze platformbijeenkomsten komen
alle asbestdeskundigen bij elkaar en delen hun kennis en ervaring en
wisselen informatie uit ten einde zoveel mogelijk grip te krijgen op
illegale asbestpraktijken. We stimuleren zoveel mogelijk partijen om
zich aan te sluiten bij één van de bestaande platformen. Daarnaast
ontwikkelden we afgelopen jaar binnen de eigen organisatie een
toezichtstrategie met betrekking tot asbest. Vijf van onze mede
werkers worden opgeleid tot gecertificeerd asbestdeskundige.
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2.3.3 Tussen wal en schip
De havens in de IJmond herbergen een aantal bijzondere activiteiten.
Een groot deel van de openbare kades vallen niet onder de milieu
vergunningplicht. De Regionale Havenverordening Noordzeekanaal
gebied 2010 is het regulerende kader voor de kadeactiviteiten.
Ook op een aantal scheepsgebonden activiteiten bij inrichtingen is
de havenverordening van toepassing. Om te onderzoeken of deze
Havenverordening voldoende handvatten biedt en welke zaken
eventueel wel met een milieuvergunning zouden moeten worden
geregeld, startten we afgelopen jaar het project ‘Tussen wal en schip’.
Dit resulteerde in een gedeeld beeld over de wettelijke kaders voor
de havenactiviteiten. Dit is geen status quo, maar door veranderende
activiteiten en veranderende wetgeving een dynamisch geheel van
verplichtingen en verantwoordelijkheden.

2.3.4 Controle op vluchtige organische stoffen
Vluchtige organische stoffen zijn zeer schadelijk voor de ozonlaag
en daarmee schadelijk voor de gezondheid van mens, plant en
dier. Het gebruik van deze middelen moet daarom zoveel mogelijk
worden beperkt. Bedrijven die werken met vluchtige organische
stoffen en een bepaalde drempelwaarde overstijgen moeten een
oplosmiddelenboekhouding bijhouden en reductiemaatregelen
treffen. Tijdens dit project bezochten we deze bedrijven en
controleerden we op de naleving van deze voorwaarden. Ook letten
we op andere milieuaspecten, zoals de brandveilige opslag van deze
brandbare oplosmiddelen. Bij ongeveer de helft van de bezochte
bedrijven constateerden we overtredingen. Na hercontroles voldeed
bijna tweederde aan de gestelde eisen. In 2011 ronden we het project
af. Dan bezoeken we ook de bedrijven waar we na hercontroles nog
steeds overtredingen constateerden.

2.3.5 Grootschalige opslag gevaarlijke stoffen
Productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen brengt risico’s
voor de omgeving met zich mee. Afgelopen jaren brachten wij deze
risicovolle activiteiten, zoals de grootschalige opslag van gevaarlijke
stoffen, bij bedrijven in kaart. Jaarlijks bezoeken we deze bedrijven om
te controleren of nog aan alle richtlijnen wordt voldaan. Bij veertien
bedrijven constateerden we overtredingen. Deze bedrijven kregen een
termijn om de tekortkomingen te verbeteren. Tijdens hercontroles
bleek dat nagenoeg alle overtredingen waren beëindigd.

2.3.6 Opslag- en transportbedrijven
In 2010 controleerden we op projectmatige wijze de opslag- en
transportbedrijven binnen ons werkgebied. Hoewel het accent lag bij
de reguliere controleaspecten, besteedden we extra aandacht aan
duurzame maatregelen. We informeerden ondernemers over het
gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals het rijden op biodiesel en
aardgas. Tegelijkertijd inventariseerden we tijdens de controles of er
potentieel binnen de IJmond aanwezig is om meerdere tankstations
met alternatieve brandstoffen te realiseren.

Tijdens de controles keken we niet alleen naar de opslag van

In totaal controleerden we 104 bedrijven. 68 Bedrijven voldeden

gevaarlijke stoffen, maar ook naar andere thema’s, zoals afval,

aan de geldende regelgeving. Bij de overige bedrijven voerden

bodem(bescherming), koelinstallaties, licht of afvalwater. Omdat

we een hercontrole uit. Circa 20 ondernemers maakten gebruik

we ook meerdere gegevens, zoals certificaten wilden inzien, vroegen

van de mogelijkheid om samen met een consulent alternatieve

we de ondernemer vooraf de juiste documenten klaar te leggen. We

transportbrandstoffen de voor- en nadelen te verkennen van

bereikten hiermee tijdwinst voor zowel de ondernemer als voor ons.

alternatieve brandstoffen, toegespitst op de eigen onderneming.

Om ervoor te zorgen dat onze kennis up-to-date is, organiseerden we
een kick-off bijeenkomst en een brainstormsessie. Beide momenten
grepen we aan om met elkaar kennis en informatie uit te wisselen.
Het merendeel van de bedrijven waar grootschalige opslag van
gevaarlijke stoffen aanwezig is valt onder het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Bevi verplicht afstand te houden
tussen gevoelige objecten, zoals woningen, en risicovolle bedrijven.
Tevens beperkt het besluit het totale aantal aanwezige personen in de

2.3.7 Energiebesparing bij koel- en vrieshuizen
Eind 2008 organiseerden we voor alle koel- en vrieshuizen in de
regio IJmond en de regio’s Amsterdam en Zaandam een informatie
bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst verstrekten we informatie over
de uitfasering van het koudemiddel R22. Dit middel bevat stoffen
die de ozonlaag aantasten, daarom mag dit middel in 2015 niet meer
worden bijgevuld in bestaande installaties.

directe omgeving van een risicovol bedrijf. Gemeenten en provincies
moeten de normen uit het Bevi naleven bij het opstellen en wijzigen

Aandacht  In 2010 besteedden we tijdens reguliere controles bij

van bestemmingsplannen en bij het verlenen van omgevings

alle koel- en vrieshuizen in de regio IJmond veel aandacht aan de

vergunningen. Tevens moet de brandweer om advies worden

overgang naar nieuwe koudemiddelen. Tevens stonden we stil bij

gevraagd. Afstemming tussen de drie taakvelden ruimtelijke ordening,

energiebesparingmogelijkheden. De gegevens van alle koelinstallaties

milieu en rampenbestrijding is zodoende van groot belang.

zijn verwerkt in rapportages.
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Energieonderzoek  Bij alle bedrijven met een energieverbruik
van meer dan 200.000 kWh per jaar, werden energieonderzoeken
uitgevoerd. De meeste maatregelen uit die onderzoeken zijn inmiddels
uitgevoerd. Maatregelen die binnen een redelijke termijn (van vijf jaar)
zijn terug te verdienen, kunnen we verplichten toe te passen. Omdat
het hier doorgaans gaat om flinke investeringen, zijn deze ingepland
bij de bedrijven.

Investering  Koel- en vrieshuizen verbruiken veel energie (oplopend
tot wel 1,5 miljoen kWh per jaar of meer). De overschakeling naar
natuurlijke koudemiddelen (onder andere ammoniak) is bij koel
installaties wel energetisch gunstiger, maar momenteel financieel
duurder en betekent meestal complete vervanging van de installatie.
Alternatief voor veel installaties is de ombouw naar een modern
chloorvrij koudemiddel (HFK), waarbij de investering minder hoog is.
Om hier inzicht in te krijgen is het voor bedrijven van belang hiernaar
onderzoek te doen.
Subsidie  Wij begeleidden een subsidietraject om de technische
en economische haalbaarheid voor de ombouw of vervanging van
bestaande R22 koelinstallaties te onderzoeken. Ondernemers kregen
via AgentschapNL de mogelijkheid om de helft van de onderzoeks
kosten vergoed te krijgen. Twee bedrijven uit de gemeente Velsen
(Bertus Dekker en Trade Factory) en één bedrijf uit de gemeente
Zaanstad maakten hiervan gebruik en kregen de subsidie in 2010
toegekend.

2.3.8 Supermarkten en gemeenten gaan voor energiebesparing
Al enkele jaren zijn gemeenten en supermarktconcerns stevig in
overleg over dagafdekking van koel- en vriesmeubelen. Dat alle
partijen nu ook de besparingsmogelijkheden inzien, blijkt wel uit het
convenant dat is opgesteld. Het convenant is een initiatief van de
gemeente Amsterdam, Milieudienst IJmond en Milieudienst WestHolland. Op 4 februari zette Albert Heijn als eerste supermarktconcern
hier een handtekening onder. Gedurende het jaar volgden nog zes
andere concerns en meer dan honderd gemeenten.

Voordelen  Voor gemeenten is het aantrekkelijk om toe te treden
tot het convenant, omdat op deze wijze niet alle lokale supermarkten
apart bezocht hoeven te worden. Voor de ketens die toetraden tot
het convenant geldt dat deze minder frequent bezocht zullen worden
door handhavers. De focus van de handhaving zal zich richten op de
achterblijvers.

‘Nieuwbouwprojecten
kritisch bekijken’
‘Het is voor onze gemeente belangrijk om het eigen karakter
van ons dorp te behouden. Uitgeest kent een rijke historie.
Nieuwbouwprojecten moeten daarom kritisch worden bekeken

Ruimte voor maatregelen  Met het plaatsen van deuren voor de

en op het karakter aansluiten. Een goed voorbeeld is het

koelvitrines bespaart een supermarkt 40 tot 55% op het energie

HMS-terrein. Op dit voormalige terrein van de Hollandsche

verbruik. Als alle Nederlandse supermarkten dagafdekking hebben,

Melksuikerfabriek wordt een nieuwe wijk gebouwd. Een

levert dat een besparing op die vergelijkbaar is met het jaarlijkse
energieverbruik van ca. 100.000 huishoudens. Een forse besparing

wijk waarin we rekening houden met het karakter én

dus. Omdat is uitgewezen dat deze maatregel binnen vijf jaar is terug

met de milieudruk waar Uitgeeft mee te kampen heeft:

te verdienen, kunnen supermarkten verplicht worden deze ook toe te

rail- en wegverkeer, maar ook bijvoorbeeld noodzakelijke

passen. Dat vraagt een flinke investering voor de branche. Door het

bodemsaneringen. Al deze facetten nemen we mee in de

ondertekenen van het convenant is het mogelijk via een gefaseerde

plannen voor een aantrekkelijke nieuwe wijk met veel groen, die

aanpak de energiebesparende maatregelen op passende momenten in
de bedrijfsvoering te realiseren voor de diverse filialen. Supermarkten
hebben tot uiterlijk 1 januari 2015 de tijd gekregen om aanpassingen

naadloos aansluit op het oude dorp van Uitgeest.’
Piet Linnartz - wethouder VVD, gemeente Uitgeest

door te voeren.
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Efficiency in handhaving Wij voeren de coördinatie van dit project.

overheden in 2009 ondertekenden. De bodemagenda moet ook een

Historisch onderzoek  Via een aanbestedingsprocedure stelden

Bij de provincie Noord-Holland is een beschikking aangevraagd voor

Dit betekent dat wij gemeenten en supermarktconcerns aanschrijven

hulpmiddel zijn om de regionale aanpak van het bodembeleid te

we een adviesbureau aan dat via veldwerk alle locaties in de regio

de saneringsaanpak. Met een aanbestedingsronde is een aannemer

om deel te nemen. Daarnaast houden wij het register op de website

kunnen evalueren. De Milieudienst IJmond en Waterland gaven aan

onderzocht op aanwezigheid van bodemverontreiniging. Eerder

geselecteerd, die in 2010 startte met de sanering. De afgelopen jaren

www.infomil.nl up-to-date. Op deze website staan de deelnemende

Tauw opdracht tot het opstellen van de bodemagenda’s voor de twaalf

historisch onderzoek wees deze locaties aan als mogelijk verontreinigd

is de grondwaterverontreining met benzeen gemonitord om te kijken

gemeenten en supermarkten. Ook kan men zien wat de stand van

gemeenten in het werkgebied van de beide milieudiensten.

door vroegere bedrijfsmatige activiteiten, zoals chemische wasserijen,

hoe de grondwaterverontreiniging zich verspreidt naar de omgeving.

garagebedrijven, brandstofbewaarplaatsen.

Uit de resultaten blijkt dat het grondwater zich vooralsnog niet

zaken is per keten.

2.4

Bodemtaken

In de Wet bodembescherming (Wbb) is geregeld hoe bodem
verontreiniging moet worden voorkomen en worden beperkt. Ook
regelt deze wet hoe gevallen van bodemverontreiniging moeten
worden onderzocht en gesaneerd en wie hiervoor verantwoordelijk
is. Wij voeren de Wbb uit voor de IJmondgemeenten. We toetsen

Inzicht  In 2009 maakten we een start met het opstellen van een
bodemagenda. In samenwerking met de gemeenten stelden we een
plan van aanpak op, gevolgd door twee workshops in 2010. Tijdens
deze workshops bespraken we de wensen en belangen van de
individuele gemeenten binnen dit thema. De workshops gaven ons
inzicht in de manier waarop de bodemproblematiek samenhangt met
diverse andere thema’s. Denk daarbij aan ruimtelijke ontwikkeling
en inrichting, natuurbeheer, waterbeheer, klimaat en energie. Per
gemeente zijn de ambities en speerpunten bepaald.

en begeleiden bodemonderzoeken, begeleiden saneringstrajecten
en adviseren gemeenten over de mogelijkheden op het gebied van

Eind 2010 werd de bodemagenda inhoudelijk afgerond. Begin 2011

ruimtelijke ontwikkelingen en bodemkwaliteit. Bodemonderzoeken

wordt de bodemagenda aangeboden aan de verschillende gemeente

worden uitgevoerd bij onder andere civiele werken, grondtransacties

besturen.

verspreidt.

Verwijderen  Naar aanleiding van de resultaten konden we een
groot aantal locaties van de lijst verwijderden omdat geen asbest of
andere bodemverontreiniging werd aangetroffen of omdat (asbest)
verontreiniging werd aangetroffen onder de norm. Voor de locaties
waar wel een spoedeisende verontreiniging werd geconstateerd,
onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden voor het vervolg
traject.
Toetsing De beoordeling van de spoedeisendheid en de aansprakelijk
stelling voor vervolgonderzoek en sanering (juridische toetsing) dient
door de provincie te worden vastgesteld. De milieudienst ondersteunt
de provincie bij deze toetsing. In 2011 wordt dit project voortgezet.

en bouwplannen. Ook beheren we het digitale bodeminformatie
systeem.

2.4.1 Bodemagenda
Afgelopen jaar stelden wij een bodemagenda op. De bodemagenda
geeft zowel op inhoudelijk, strategisch als tactisch niveau de uitgangs
punten weer voor het lokale bodembeleid. Belangrijk, want de
aanpak van de bodemproblematiek is sterk in beweging. Komende
jaren vindt een transitie plaats van een sectoraal naar integraal
ingepast bodembeleid. Deze transitie komt voort uit het Convenant
‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ dat betrokken

32

2.4.2 Spoedlocaties bodem
Via het convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoed
locaties’ zijn landelijke afspraken gemaakt over de aanpak van locaties
waar sprake is van een spoedeisende verontreiniging. In 2010 brachten
wij de spoedeisende verontreiniging in beeld, die humane risico’s
kunnen geven. Uiterlijk in 2015 dienen deze locaties gesaneerd of
beheerst te zijn. Voor spoedeisende locaties vanwege ecologische of
verspreidingsrisico’s geldt dat de locaties in 2015 in beeld moeten
zijn gebracht en daarna zo spoedig mogelijk (uiterlijk voor 2030) zijn
gesaneerd of beheerst.

2.4.3 Sanering CAIJ- en Aagtenbelt van start
Na jaren van voorbereiding is gestart met de herinrichting van de
CAIJ-Aagtenbelt in Beverwijk. Op de voormalige vuilstort wordt
de komende vijf jaar gewerkt aan de realisatie van een openbaar,
recreatief park.

Saneringsplan  Om dat park te kunnen realiseren, dient de locatie
eerst gesaneerd te worden. In 2009 is een saneringsplan opgesteld
voor de noodzakelijke sanering van de belt. Het saneringsplan houdt
in dat er een leeflaag aangebracht wordt bovenop het stortmateriaal.
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Adviseur  Gedurende het gehele traject zijn wij betrokken als
adviseur, maar ook als bevoegd gezag. De provincie geldt als eerstelijns
toezichthouder in het kader van de Wet bodembescherming. Wij
gelden als tweedelijns toezichthouder in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit. Dit betekent dat wij meldingen voor grondverzet
beoordelen en deze op locatie steekproefsgewijs controleren. Via
periodiek afstemmingsoverleg tussen alle partijen bespreken wij de
stand van zaken.
Fasen De sanering en inrichting verlopen in vier fasen. De eerste fase
startte in augustus 2010. Het saneringstraject startte met het kappen
van bomen en het aanleggen van tijdelijke bouwwegen om grond
aan te kunnen voeren. Elke fase neemt ongeveer een jaar in beslag,
afhankelijk van het grondaanbod. In totaal zal 400.000 m3 grond
worden aangeleverd. Naar verwachting is het totale Aagtenpark in
2015 gereed.

2.4.4 Bodemverontreiniging Zeestraat
Op de locatie Zeestraat 50 e.o in Beverwijk is een bodem
verontreiniging met oplosmiddelen aanwezig. De verontreiniging is
veroorzaakt door een voormalige chemische wasserij.
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Projectgroep  Sinds 2007 bereiden wij de bodemsanering voor. Bij
de voorbereiding zijn meerdere partijen betrokken, zoals gemeente
Beverwijk, provincie Noord-Holland, de gemeentelijke gezondheids
dienst (GGD), het milieuadviesbureau en natuurlijk straks de uit
voerende aannemer. De afstemming en coördinatie van alle door
deze partijen uit te voeren werkzaamheden vindt plaats vanuit de
Milieudienst IJmond. Regelmatig komt de projectgroep bij elkaar om
de voortgang ten aanzien van de voorbereiding van de bodemsanering
te bespreken. Ook vindt afstemming plaats met omwonenden en
perceeleigenaren. De saneringswerkzaamheden zullen deels op
particulier terrein plaatsvinden.
Projectplanning  Momenteel ligt het saneringsplan ter controle
bij de provincie Noord-Holland. Zodra het plan is goedgekeurd, kan
direct worden gestart met het opstellen van een saneringsbestek.
Dit is een werkomschrijving op basis waarvan aannemers een offerte
kunnen opstellen voor de uitvoering van de bodemsanering. Aan de
gunning van de opdracht gaat een Europese aanbestedingsprocedure
vooraf. De aanbestedingsprocedure zal naar verwachting plaatsvinden
in de tweede helft van 2011, zodat de gunning in december 2011
kan plaatsvinden. Afhankelijk van de voorbereidingstijd van de
uitvoerende aannemer verwachten wij voor de bouwvakperiode in
2012 te kunnen starten met de bodemsanering. Wanneer de sanering
is gestart, zullen wij door middel van tussentijdse monitoringsrondes
controleren in welke mate de sanering effectief blijkt te zijn.

2.4.5 Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe saneringsvariant
In het verleden bevond zich ter hoogte van de Kerklaan 10 in
Heemskerk een chemische wasserij. Deze wasserij veroorzaakte een
grondwaterverontreiniging met oplosmiddelen. Afgelopen jaren werd
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deze verontreiniging middels een grondwateronttrekkingssysteem
gesaneerd. Grondwater werd zo opgepompt, gezuiverd en afgevoerd.
Jaarlijks controleert een milieuadviesbureau de voortgang van de
grondwatersanering.

Stagneren In de loop der jaren zorgde de gekozen saneringsmethode
voor een aanzienlijke sanering van de verontreiniging. Maar de
sanering stagneerde. Het onttrekkingssysteem zorgde niet meer
afdoende voor de sanering van de resterende twee vlekken. Daarop
onderzochten we welke saneringsmethode wel geschikt zou zijn om
het laatste deel van de verontreiniging te saneren.
In eerste instantie kozen we voor een biologische variant (directe
injectie) voor de westelijke vlek en een meer traditionele pumpand-treatsanering voor de oostelijke vlek. Dit is vervolgens door het
adviesbureau vastgelegd in een saneringsplan dat in 2010 door de
provincie Noord-Holland is beschikt.
Vernieuwd inzicht  Voorafgaand aan het opstellen van het
saneringsbestek vond in 2010 een actualiserend onderzoek plaats
om de omvang van de westelijke vlek goed in beeld te krijgen.
De resultaten lieten echter zien dat de westelijke vlek groter was
dan oorspronkelijk in het saneringsplan stond opgenomen. Door
dit vernieuwde inzicht heroverwogen we of de eerder voorge
stelde directe injectievariant nog steeds de beste keuze zou zijn.
Doordat het saneringsgebied groter is, brengt deze injectievariant
namelijk ook hogere kosten met zich mee. Eind 2010 is in overleg met
provincie Noord-Holland, de gemeente Heemskerk en het advies
bureau besproken om binnen de kaders van het saneringsplan voor
de westelijke vlek een gewijzigde aanpak te kiezen. Het huidige
onttrekkingssysteem wordt aangepast en geoptimaliseerd waardoor
deze restverontreiniging naar verwachting grotendeels gesaneerd

‘Fantastische kansen
voor de economie van
de toekomst’
‘Door na te denken over creatief en duurzaam ondernemerschap
ontstaan fantastische kansen voor de economie van de
toekomst. Milieubeleid wordt daardoor geen belasting, maar
een uitdaging, een kans. Innovatie staat daarbij centraal.
Auto’s en fabrieken moeten minder schadelijke stoffen uitstoten.
Dat voorkomt het nemen van onnodige en dure maatregelen.
We kunnen beter schone auto’s en vrachtwagens hebben, dan
ingewikkelde milieuzones. Duurzaamheid moet ook in de
bouw en beheer aandacht krijgen. Met realiteitszin bouwen
ter realisatie van innovatieve economisch haalbare plannen en
creatief omgaan met bestaande bouw, zodat groene (woon)
omgevingen niet onnodig in het gedrang komen. Om dat
te realiseren moeten procedures efficiënt worden ingericht
zodat ook tijdig kan worden ingesprongen op veranderde
omstandigheden.’
Astrid Nienhuis - raadslid VVD, gemeente Velsen
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kan worden. De uiteindelijke effectiviteit van de aanpassingen is

2.5

KIMO

afhankelijk van een aantal factoren dat deels nog onzeker is. Door
middel van tussentijdse monitoring wordt hierop gecontroleerd en

KIMO Nederland en België bestaat uit 36 kustgemeenten en maakt

eventueel bijgestuurd.

onderdeel uit van KIMO-International waar in totaal 160 gemeenten

Zwervend langs Zee Via het project ‘Zwervend langs Zee’ wil KIMO
samen met negen kustgemeenten het afval op stranden terugdringen,
dat wordt achtergelaten door bezoekers. Hiertoe voerden zij afgelopen
jaar diverse ludieke bewustwordingsacties uit.

uit 16 Europese landen lid van zijn. KIMO is een Europese milieu- en
veiligheidsorganisatie voor lokale overheden rond de noordelijke

2.4.6 Sanering kasteeltuin Assumburg afgerond
In 2010 zijn werkzaamheden gestart om de kasteeltuin bij Slot
Assumburg in ere te herstellen. Daartoe diende het terrein wel eerst
gesaneerd te worden. Op het terrein bevond zich asbesthoudend
materiaal. Deze verontreiniging stamde uit de jaren ’60/’70, toen er
in de vijvers van de tuin huisvuil was gedumpt. Een gedeelte van de
verontreiniging was in 2004 al gesaneerd. In 2010 is het restant ook
gesaneerd.

zeeën. KIMO wil voor haar leden invloed kunnen uitoefenen op het
beleid van nationale en internationale overheden. De doelstelling
van KIMO is: bestaande verontreinigingen uit de noordelijke zeeën te

QualityCoast Award  Voor haar leden stelde KIMO Nederland en
België documenten op die nodig zijn voor het verkrijgen van een
QualityCoast Award. Deze Award wordt uitgereikt aan kustgemeenten
die voldoen aan duurzaam kust- en toeristenbeleid.

verwijderen, nieuwe te voorkomen en de zeeën in goede conditie door
te geven aan komende generaties, duurzaam kust- en toeristenbeleid

Overleggen waarin KIMO voor de kustgemeenten participeert zijn

en veiligheid t.a.v. de zeespiegelrijzing.

Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM); Marine Environment
Protection Committee (MEPC-)overleg; Havenontvangstinstallaties

Wisseling  Na de gemeenteraadsverkiezing in 2010 vond een

(HOI) overleg; Deltacommissie; Het over boord slaan van containers;

bestuurswisseling plaats bij KIMO Nederland en België. Aan het

Transport radioactieve afvalstoffen over de Noordzee; Overleg plastic

Het saneringstraject startte met een onderzoek naar de sanerings

dagelijks bestuur nemen acht leden deel. De voorzitter is de heer

in zeeën.

methode. De keuze viel uiteindelijk op een depot op de locatie zelf,

Westerman, wethouder in Velsen.

waar de vervuilde grond in werd opgeslagen, onderzocht en van
waaruit de vervuilde grond uiteindelijk werd afgevoerd. Hier was in
2009 mee gestart. Niet vervuilde grond wordt weer hergebruikt op de
locatie. Afgelopen jaar is de sanering afgerond. De provincie gaf door
goedkeuring van het evaluatierapport van de sanering aan dat de tuin
weer in ere hersteld kon worden.
Via periodiek afstemmingsoverleg met de gemeente Heemskerk en de
aannemer bespraken we de stand van zaken. Keuringsrapportages van
bodempartijen die werden aangeleverd en afgevoerd beoordeelden

Fishing for Litter Vanuit elf havens in Nederland wordt het project
‘Fishing voor Litter’ uitgevoerd. In totaal nemen 92 vissersschepen
deel aan dit project. Tijdens het sorteren van de vis op de schepen
wordt het meegevangen afval in een big-bag gedeponeerd. Via
de thuishaven gaat de big-bag naar een afvalverwerkingsbedrijf.
Deze schepen verwijderen op deze manier samen jaarlijks meer
dan 350.000 kg afval uit de Noordzee. Het afval wordt gewogen en
gemonitord. Deze gegevens worden onder de aandacht van nationale
en internationale overheden gebracht.

Conferenties en studiemiddagen  In 2010 organiseerde KIMO de
studiemiddag ECO2 en de conferentie ‘Een Zee van Aval’ waar een
brede belangstelling voor bestond

we en steekproefsgewijs controleerden we op locatie of de praktijk
ook synchroon liep met de papieren aanvragen.
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Wij voeren alle milieutaken uit voor de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Op contractbasis voeren wij

projecten, het maken van een thermografische luchtfoto waarmee

handhaving
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x

x

x

vergunningverlening

x

x

x

x

x

x/x

x/x

x/x

x/x

x/-

het energieverlies via daken kan worden vastgesteld, is in 2010

bodemtaken/ISV

opgestart. Voor de inwoners van Heemstede organiseerden wij een

geluidtaken

x

x

x

x

x

luchtkwaliteit

x

x

x

x

x

advisering milieubeleid

x

-

x

x

x

diverse wettelijke milieutaken uit voor andere gemeenten, zoals

zonnepanelenactie. Bij een asbestincident in de nieuwbouwwijk

Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede,

Vogelpark gaven we ondersteuning. Bij een modelracebaan voerden

Zandvoort en Noordwijkerhout. Voor een aantal van deze gemeenten

we een geluidmonitoring uit.

hebben wij ook een beleidsadviserende taak.

Looptijd en geluidtaken
Noordwijkerhout

op met een uitvoeringsprogramma voor 2010-2011. Één van de

Looptijd en taken  Met de contractgemeenten gaan wij langlopende
overeenkomsten aan. Met uitzondering van Noordwijkerhout hebben
de contracten een looptijd van 5 of 10 jaar. De onderstaande tabel
geeft een globaal overzicht van de taken die we per contractgemeente
verrichten.

Zandvoort

Voor de gemeente Heemstede stelden we een duurzaamheidsnotitie

verlengen.

Heemstede

3 Dienstverlening

De gemeente besloot het contract met de milieudienst met een jaar te

Haarlemmerliede Spaarnwoude

Gemeentespecifieke projecten  In de gemeente Zandvoort gaven
we vervolg aan het project horeca. Hier namen wij, op basis van
klachten en meldingen van overlast, de bestuurlijke handhaving ter
hand. Tevens liepen wij samen met de gemeentelijke buitengewoon
opsporingsambtenaren in de avond- en nachturen horecaronden
om de horecabedrijven zowel te controleren op de APV als op de
milieuwetgeving (voornamelijk op geluid). Ook verleenden we
ondersteuning bij een asbestincident. Voor de inwoners van Zandvoort
organiseerden wij een zonnepanelenactie. Zij konden met subsidie een
zonnepaneel aanschaffen.

Het contract met de gemeente Noordwijkerhout liep tot eind 2010.

Bloemendaal

Wettelijke taken De wettelijke taken die wij voor onze contract
gemeenten uitvoeren, omvatten onder andere de controle van
bedrijven op de milieuwetgeving, het verlenen van vergunningen
en het begeleiden van bodemonderzoek. Wijzigingen in wetgeving
vertalen we in praktische uitvoeringsdocumenten.

In 2010 zijn we in Bloemendaal gestart met een pilot betreffende
de advisering over asbestinventarisaties bij sloopvergunningen.
Voor deze gemeente schreven we daarnaast een duurzaam bouwen
beleidsnotitie.

38

Ja arversl ag 2010 • Milieudienst IJmond

39

‘Blijven zoeken naar
verbeteringen’
‘In de gemeente Velsen vinden werken, wonen en recreëren zij
aan zij plaats. Dat confronteert ons met een opeenstapeling van
milieudruk. De luchtkwaliteit is in het gedrang door onder meer
de zware industrie en de toename van verkeer, scheepvaart en

4 Sociaal verslag

luchtvaart. Daarom blijven we zoeken naar maatregelen om de
luchtkwaliteit te verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door te
werken aan een betere doorstroming van het verkeer én door
inwoners bewust te maken van aantrekkelijke andere opties,
zoals het openbaar vervoer of de fiets. Om dit te kunnen laten
slagen, zijn we aangewezen op een goede samenwerking tussen
de gemeenten en het bedrijfsleven. Daar zullen wij ons de
komende jaren dan ook voor blijven inzetten.’
Wim Westerman - wethouder GroenLinks, gemeente Velsen

40

Ja arversl ag 2010 • Milieudienst IJmond

41

Instroom  In 2010 stroomden twee medewerkers in.
Milieubeheer (1):
Dit team is versterkt met een medewerker
milieubeheer. Hij heeft als taakaccent bouw- en
woningtoezicht.
Team O&P (0):
In dit team stroomden geen nieuwe mede
werkers in.
Milieuadvisering (0): In dit team stroomden geen nieuwe mede
werkers in.
Waterland (1):
Dit team is versterkt met een medewerker
milieubeheer. Hij voert de taken uit op het gebied
van brandveiligheid.
Doorstroom  Binnen team Milieubeheer en Milieuadvisering
stroomden medewerkers door naar een seniorfunctie. In beide
teams betreft het één medewerker. Als senior ondersteunen zij de
teamleiders. Een medewerker milieubeheer stroomde door naar
milieuadviesmedewerker.
Uitstroom  In 2010 verlieten twee medewerkers de Milieudienst
IJmond. Een medewerker milieubeheer en een teamleider
ondersteuning & projecten.

Man /vrouw ratio per 31 december 2010

in een beginners- en gevorderdengroep. In het laatste kwartaal
volgde ons managementteam en twaalf medewerkers een training
projectmatig werken. Bij deze training voor het MT lag de focus op
het opdrachtgeverschap, bij de training voor de twaalf medewerkers

20

40 mannen

ontwikkeling, een aantal medewerkers doorliep een persoonlijk

30 vrouwen

0

Stagiaires In 2010 liep een leerling stage bij Natuur- en

Medewerkers per organisatieonderdeel

2009

2010

93

95

89

Totaal aantal dagen

448

823

1040

Verzuimpercentage

2,1%

3,9%

4,7%

ondersteuning &
projecten

Kort verzuim

1,1%

milieuadvisering

Lang verzuim

3,6%

milieubeheer

Meldingsfrequentie

1,4

1,4

1,3

Verzuimpercentage

5

3,3

3,3

directie

42

41

2009

41,6 jaar

2010

42,7 jaar

jaar

4

3

3

0

61+

Diensttijdoverzicht (totaal 70 personen)

1
22

23

12
23

Waterland

12

>6 jaar

0-3 jaar

41
6
3-6 jaar

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24

Formatie per 31 december 2010
Personen

Opleiding en ontwikkeling  In het eerste kwartaal van 2010
volgden alle medewerkers en teamleiders een training functioneringsen beoordelingsgesprekken. Medewerkers die minder dan twee jaar
bij ons in dienst zijn, volgden een cursus Grip op de gemeente. Een
medewerker nam het initiatief om intern een Excel-cursus te geven.
Vijfentwintig medewerkers namen deel aan deze cursus, verdeeld

2

10

20-30 31-40 41-50 51-60

2008

Totaal aantal ziekteverlofaanvragen

9

4

verbreding van de functie.

Verzuimgegevens Milieudienst IJmond

11

8

coachingstraject en medewerkers volgden korte cursussen ter

2008
14 14

12

0

Milieueducatie.

16

ging het om opdrachtnemerschap. Het hele jaar door volgde een
aantal medewerkers korte trainingen ten behoeve van persoonlijke

Gemiddelde leeftijd
medewerkers

Leeftijdsopbouw

FTE’s
Vacatures

70
63,8
5
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BALANS
ACTIVA

2010

2009

PASSIVA

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa

Eigen vermogen

Investeringen met
een economisch nut

1.658.680

401.682
1.658.680

401.682

2010

2009

Algemene reserve

346.006

Bestemmingsreserves

576.284

324.431

- 142.060

251.853

Nog te bestemmen resultaat

346.006

780.230

922.290

Voorzieningen
Voorziening voor verplichtingen
1.658.680

Totaal vaste activa

401.682

Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto vlottende
schulden < één jaar

Onderhanden werk, projecten

1.196

460

Overige schulden

5 Financieel verslag

681.580
10.854

Overige nog te ontvangen en
vooruitbetaalde bedragen
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347.549
1.061.626

347.549

1.177
3.971.064

529.940
417
5.040.809

3.972.241
Overlopende activa
Van Nederlandse overheden nog
te ontvangen voorschotbedragen
specifieke uitkeringen

922.750

518.399
11.541
692.434

Liquide middelen
Kassaldi
Bank- en girosaldi

460

780.690

1.061.626

1.196
Uitzettingen < één jaar
Overige vorderingen
Overige uitzettingen

460
460

5.041.226
Overlopende passiva

49.603

50.701

39.000

Nog te betalen bedragen

23.253

Van Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te
besteden specifieke uitkeringen

100.304

62.253

Totaal vlottende activa

4.764.979

5.634.615

TOTAAL ACTIVA

6.423.659

6.036.297
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227.458

360.341

4.353.885

4.405.657
4.581.343

4.765.998

Totaal vlottende passiva

5.642.969

5.113.547

TOTAAL PASSIVA

6.423.659

6.036.297
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BATEN & LASTEN

BATEN & LASTEN (vervolg)
REKENING 2010

BEGROTING 2010

REKENING 2009

Batencategorieën

REKENING 2010

3.102.519

Bijdragen deelnemende gemeenten
Projectbaten

2.204.653

Projectlasten

2.059.669

3.102.519
1.971.435

3.105.317
2.217.752

1.752.320
144.984

Resultaat projecten

187.879

- 160.402

40.704

20.000

46.817

Overigen

31.185

40.000

27.580

71.889

60.000

74.397

33.456

16.510

Nagekomen lasten

15.114

41.241

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

79.465
- 142.060

(63,1 fte)

- 1.433.229

3.897.600

(68,2 fte)

- 1.264.900

3.652.869

(63,25 fte)

- 1.442.928
2.632.700

NOG TE BESTEMMEN RESULTAAT

79.465
- 142.060

2.209.941

Onttrekking bestemmingsreserve extra bronnenonderzoek luchtkwaliteit

- 38.754

Overige personeelslasten eigen personeel

185.853

173.000

241.617

Onttrekking bestemmingsreserve meetnet

- 75.000

Inhuur personeel

353.615

100.000

223.574

Onttrekking bestemmingsreserve personele inzet
luchtkwaliteitprojecten

- 41.274

539.468

273.000

465.191

Rente en afschrijvingen
67.210

87.300

77.945

0

42.000

0

125.000

0
192.210

18
129.300

77.963

BEDRIJFSVOERINGSRESULTAAT

538.597

600.500

545.396

- 211.859

- 195.400

- 207.482

326.738

405.100

- 160.402

- 58.466

Retournering deelnemende gemeenten

- 58.455

251.853

- 16.466

12.968

Onttrekking bestemmingsreserve nieuwbouw

Overige bedrijfslasten
Dekking projecten

172.388

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Overige personeelslasten

Overige bedrijfslasten

- 58.455

Toevoegingen/onttrekking aan reserves
3.854.608

2.421.379

Overige rentelasten

24.731

BESTEMMING RESULTAAT VOORGAAND BOEKJAAR

Salarissen en sociale lasten

Rentelasten vaste schulden

276.584

Nagekomen baten

Retournering resultaat voorgaand boekjaar
aan deelnemende gemeenten

Lastencategorieën

Afschrijving materiële vaste activa

- 58.455

- 18.342

Rentebaten

Dekking projecten

REKENING 2009

Nagekomen baten en lasten

2.029.873
219.115

BEDRIJFSVOERINGSRESULTAAT

Overige opbrengsten

Salarissen en sociale lasten

BEGROTING 2010

Batencategorieën

- 42.000

Onttrekking bestemmingsreserve luchtkwaliteit

- 32.931

Toevoeging bestemmingsreserve extra bronnenonderzoek luchtkwaliteit (DB-verg 2-09-09)

40.000

Toevoeging bestemmingsreserve meetnet
(DB-verg 17-02-10)

75.000

Toevoeging bestemmingsreserve personele inzet
luchtkwaliteitprojecten

69.784

337.914

Bijstellen tariefstelling 2011

276.584

TOTAAL

100.000
- 142.060

- 58.455

251.853

vervolg op de volgende pagina

46

Ja arversl ag 2010 • Milieudienst IJmond

47

Toelichting financiën
Algemeen In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de baten en
lasten over 2010. Voor een uitgebreid inzicht in de balans en de staat
van baten en lasten verwijzen wij u naar ‘De Jaarstukken’. De realisatie
van de doelstellingen lichten wij elders in dit jaarverslag toe. De
productverantwoordingen per gemeente vindt u in de bijlagen.
Te bestemmen resultaat In 2010 hebben wij een nader te

Toelichting op de staat van baten en lasten
Algemeen Met uitzondering van de posten salarissen en sociale
lasten, rente en afschrijvingen en de nagekomen baten, overschrijden
alle posten in de staat van baten en lasten de begroting. De kosten
overschrijdingen worden volledig gecompenseerd door gerelateerde
opbrengsten of gedekt door bestemmingsreserves en vallen binnen
bestaand beleid. Omdat de kosten voortkomen uit de reguliere taken
van de milieudienst, zijn de overschrijdingen rechtmatig.

bestemmen resultaat van € 12.968 positief gerealiseerd. Dit resultaat
is het saldo van het nog te bestemmen resultaat en de in het voor
stel voor de resultaatbestemming opgenomen vrijvallen van de
bestemmingsreserve Personele inzet Luchtkwaliteit van € 41.274,
de bestemmingsreserve Extra bronnenonderzoek luchtkwaliteit
van € 38.754 en de bestemmingsreserve Meetnet van € 75.000. Het
algemeen bestuur van de milieudienst is bevoegd om te besluiten
over de bestemming van dit resultaat. Het dagelijks bestuur heeft
voorgesteld om het resterende bedrag te retourneren aan de
deelnemende gemeenten. Wij verwachten dat het algemeen bestuur
uiterlijk medio juli 2011 een besluit zal nemen over de bestemming
van het resultaat 2010.

Resultaat projecten Het resultaat projecten van € 144.984 is circa
€ 75.000 lager dan begroot. Onder de projecten zijn de bestedingen
ten behoeve van het extra luchtkwaliteitonderzoek naar de bijdrage
van verschillende bronnen in de IJmond en de optimalisering van het
meetnet luchtkwaliteit rondom het Industrieterrein IJmond (in totaal
€ 115.000) verantwoord. In de resultaatbestemming 2010 stellen wij
voor beide bestemmingsreserves voor dezelfde bedragen vrij te laten
vallen. Buiten de kosten van deze twee projecten, zou het resultaat
projecten circa € 40.000 hoger zijn dan begroot. Dit is voornamelijk
toe te schrijven aan de met ingang van 2010 gestarte en niet-begrote
dienstverlening op het gebied van bouw- en woningtoezicht en brand
preventie. Voor een specificatie van de projectresultaten verwijzen wij
u naar ‘De Jaarstukken’.
Overige opbrengsten De opbrengsten uit de informatievoorziening
aan makelaars zijn lager dan de begroting. Een algemene reden is de
geringe verkoop op de huizenmarkt als gevolg van de kredietcrisis.
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Salarissen en sociale lasten  De salarissen en sociale lasten zijn
lager dan de begroting door onderuitputting op de begrote formatie.
De hogere doorbelasting aan projecten is het gevolg van de hogere
doorbelasting aan de niet-begrote dienstverlening op het gebied van
bouw- en woningtoezicht en brandpreventie.

Afschrijving op materiële vaste activa  Voor alle investeringen zijn
de afschrijvingstermijnen vastgesteld. Het grensbedrag voor activeren
bedraagt € 1.000. In 2010 is minder geïnvesteerd dan begroot was.
De afschrijvingslast is op grond hiervan afgenomen.

Rentelasten Onder de overige rentelasten is de afkoopsom
Overige personeelslasten eigen personeel  Onder deze post
worden onder meer de lasten van opleidingen, employability, werving,
reiskosten, vergoeding woonwerkverkeer en overige vergoedingen
verantwoord. De overige personeelslasten zijn iets hoger dan de
begroting, maar lager dan de lasten van voorgaand boekjaar.
Inhuur derden  In 2010 hebben wij voornamelijk ingehuurd op het
secretariaat, bij de afdeling juridische zaken en ten behoeve van het
screenen en digitaliseren van ons archief. Voorts is, als gevolg van
een aantal specifieke interne en externe ontwikkelingen, gebruik
gemaakt van externe ondersteuning. Dit heeft plaatsgevonden bij
de verkenning naar de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst,
de inrichting van ons nieuwbouwpand en de inrichting van ons
postregistratiesysteem ten behoeve van de WABO. Onder deze post
is eveneens een bedrag van € 41.274 opgenomen voor ingehuurde
expertise voor het project Luchtkwaliteit waarvoor wij in de resultaat
bestemming voorstellen de bestemmingsreserve Personele inzet
luchtkwaliteitprojecten voor hetzelfde bedrag vrij te laten vallen.
Als gevolg van voornoemde zijn de kosten hoger dan begroot. Hier
staat tegenover dat de salarissen en sociale lasten, die ten laste van
de deelnemende gemeenten komen, lager en het resultaat op de
projecten hoger uitvallen.
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verantwoord voor het opschuiven van de renteswap als gevolg van de
vertraging van de nieuwbouw ad € 125.000.

Overige bedrijfslasten  De overige bedrijfslasten zijn lager uit
gevallen dan begroot. Op enkele posten na, is minder besteed dan
begroot.
Nagekomen baten en lasten  De nagekomen baten en lasten
van per saldo € 18.349 positief, bestaan voor een belangrijk deel
uit de vrijval van kortlopende schulden uit voorgaande boekjaren.
Dit betroffen zowel verplichtingen aan dienstverleners waarbij de
kosten lager uitvielen dan de oorspronkelijke opdracht, als twee
terugbetaalverplichtingen aan subsidiegevers van oude niet-bestede
subsidiegelden, die zijn komen te vervallen.

49

Gemeente Beverwijk – 2010
Producten Beverwijk

Aantallen/uren
gepland

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Milieubeheer
Milieuvergunningen

11

Meldingen Activiteitenbesluit

28

Maatwerkvoorschriften
Toezicht controle en handhaving
totaal

6 Bijlage

0

6 1 x oprichting
2 x wijziging
1 x revisie
2 x intrekking
20 20 x melding activiteitenbesluit
4

275

270 Het betreft hier het totaal aantal milieucontroles dat we binnen de gemeente uitvoerden
in 2010. Het totale aantal uitgevoerde controles staat hieronder nader uitgesplitst en
toegelicht.

Geen inrichting

0

7 De 7 uitgevoerde controles, waarbij bleek dat deze niet onder de Wet milieubeheer vielen,
zijn onder te verdelen in:
- 7 toezichtcontroles

Type A

0

Type B

132

17 De 17 type A controles zijn onder te verdelen in:
- 14 toezichtcontroles
- 3 eerste hercontroles
196 De 196 type B controles zijn onder te verdelen in:
- 120 toezichtcontroles
- 51 eerste hercontroles
- 14 tweede hercontroles
- 4 derde hercontroles
- 7 overige hercontroles
Bij de toezichtcontroles bleek dat kernvoorschriften werden overtreden bij:
- 5 bedrijven, waarbij bodembescherming niet in orde was
- 7 bedrijven, waarbij de opslag gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 6 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij de opslag van afval niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij het geluid niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij het licht niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was
- 6 bedrijven, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren
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Producten Beverwijk

Aantallen/uren
gepland

Type B (vervolg)

Type C

47

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Producten Beverwijk

Bij de toezichtcontroles bleek dat overige voorschriften werden overtreden bij:
- 13 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 13 bedrijven, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren
- 11 bedrijven, waarbij de opslag van afval niet in orde was
- 11 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 13 bedrijven, waarbij bodembescherming niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij het licht niet in orde was
- 11 bedrijven, waarbij de opslag van gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 7 bedrijven, waarbij het geluid niet in orde was
- 11 bedrijven, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 10 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was

Bouwplannen

0

Controle bij bedrijf n.a.v. klacht

0

31 De 42 type C controles zijn onder te verdelen in:
- 20 toezichtcontroles
- 17 eerste hercontroles
- 4 tweede hercontroles
- 1 overige hercontrole

Aantallen/uren
gepland

Milieuklachten

Coördinatie handhaving

Calamiteiten
Bij de toezichtcontroles bleek dat kernvoorschriften werden overtreden bij:
- 4 bedrijven, waarbij bodembescherming niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij de opslag van gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij het afval niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij de koelinstallaties niet in orde ware
- 3 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was
- 1 bedrijf, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren
Bij de toezichtcontrole bleek dat er een overige voorschrift werd overtreden bij:
- 5 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren
- 6 bedrijven, waarbij de opslag gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de bodembescherming niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij het afval niet in orde was

52

Toezicht en handhaving Besluit
Bodemkwaliteit
Evenementen
BOA – inzet Wet milieubeheer

49

700 uur

0
53

50 uur
0

HUP Noordzeekanaal

Administratief/juridisch WM

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

9 Er zijn 9 bouwplannen beoordeeld, onderverdeeld in:
- 2 controles type A
- 6 controles type B
- 1 controle type C
19 We voerden 19 controles uit n.a.v. klacht bij bedrijf, onderverdeeld in:
- 2 geen inrichting
- 2 klachtcontroles bij een type A bedrijf
- 11 klachtcontroles bij een type B bedrijf
- 4 klachtcontroles bij een type C bedrijf
89 In totaal zijn 89 klachten gemeld. Na beoordeling zijn de klachten als volgt in te delen:
30 x een klacht bestemd voor de Milieudienst IJmond
59 x een klacht bestemd voor derden
591 uur De uren van deze post bestaan uit de planning en coördinatie, kwaliteitsborging en termijnbewaking van de (integrale) handhaving. Tevens zijn in deze post de uren opgenomen ten
behoeve van het overleg met overige handhavingpartners en de gemeente.
31 uur Inzet op verzoek:
- bodemverontreiniging openbare weg
2 De 2 controles Besluit bodemkwaliteit zijn onder te verdelen in:
- 1 toezichtcontrole
- 1 klachtcontrole
66 uur Advisering feestweek en Young Art Festival
32 uur
52 uur Betreft hier inzet als:
- projecttrekker Schrootbedrijven,
- deelname in project ‘Asbest, bouw- en sloopafval’
- overleg provincie

272 uur

498 uur Het betreft de uren die door juridische zaken zijn gemaakt in het kader van de Wet milieubeheer:
- handhaving
- vergunningverlening
- bezwaar en beroep
Uren die zijn gemaakt voor gemeente overschrijdend juridisch advies verdeeld in:
- juridische advisering beleid
- juridische implementatie nieuwe wetgeving
- juridische advisering organisatie
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Producten Beverwijk

Aantallen/uren
gepland

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Milieuadvisering
Bodembeheer

Uitvoering taken Wet geluidhinder

In 2010 begeleiden en/of beoordeelden we 32 bodemonderzoeken. 157 keer verstrekten we
bodeminformatie aan makelaars. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit handelden
we diverse meldingen af. Op 25 historisch verdachte locaties voerden we bodemonderzoek
uit. In 2010 werd vervolgonderzoek uitgevoerd en per locatie bezien welk vervolg nood
zakelijk was. We voerden overleg en afstemming met provincie over het ISV3-programma.
Het afgelopen jaar pleegden wij inzet in een aantal bodem- en saneringsprojecten, zoals de
CAIJ-belt, Zeestraat 50. De bodemagenda 2011-2016 werd inhoudelijk afgerond en bieden
we begin 2011 aan aan de gemeente.
Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten adviseerden we op het gebied van geluid. Voor
bedrijventerrein IJmond actualiseerden we de geluidzone. De geluidisolatie van woningen
aan de Koude Horn werd voorbereid en het project is eind 2010 gestart.

Producten Beverwijk

Aantallen/uren
gepland

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Advisering duurzaam bouwen

We adviseren ontwikkelaars en gemeenten bij de inzet van duurzame maatregelen bij
projecten. Bij kansrijke bouwinitiatieven streven we ernaar om duurzaamheid in te bedden
in projectprocessen. We stimuleerden het gebruik van GPR Gebouw en verleenden meerdere licenties hiervoor. Belangrijke projecten waren Westelijk Beverwijk, herstructurering
de Pijp en Broekpolder. Extra inzet was er voor de toepassing van warmte-koudeopslag in
het Stationsgebied.

Duurzaam inkopen

We ondersteunen gemeentelijke organisaties bij het inpassen van duurzaam inkopen in
het eigen inkoopbeleid.

Juridische advisering en toetsing

Juridische advisering op onze primaire processen, kwaliteitsborging en implementatie
nieuwe wetgeving.

Klantcontactfunctionaris

Klantcontactfunctionaris onderhoudt contacten met bestuurders, management en
ambtenaren. Bestuurlijke ondersteuning en ambtelijke afstemming milieu en overige
gemeentelijke beleidsvelden. Binnen de functie wordt een groot deel van de beleidstaken
verdisconteerd.
PR, communicatie en natuur- en milieueducatie, gericht op de uitvoering van het milieu
beleid.

Uitvoering wetgeving externe
veiligheid

In het kader van externe veiligheid adviseren wij bij ruimtelijke plannen over o.a. het
groepsrisico. We actualiseerden de routering gevaarlijke stoffen voor de gemeenten.
De concept beleidsvisie werd grotendeels afgerond.

Milieucommunicatie

Advies groene wetgeving

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten gaven we een beoordeling en advies over flora
en fauna.

Overige taken

Advisering luchtkwaliteit

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten gaven we een beoordeling en advies over
luchtkwaliteit. Verder gaven wij uitvoering aan het actieplan Luchtkwaliteit. Er was extra
inzet voor de projecten luchtkwaliteit, die in het kader van het NSL zijn voorbereid. Voor
advisering ihkv het RIVM-onderzoek is extra inzet gepleegd. Voor meetposten lucht
kwaliteit en het bronnenonderzoek is extra inzet gepleegd. Uit de monitoring van het NSL
bleek dat in Wijk aan Zee nog niet werd voldaan aan de normen.

Totalen dienst Beverwijk

15202 uren

13373 uren

Overige technische milieutaken
Beleidstaken
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Advisering ruimtelijke ontwikkeling

We adviseerden op 5 bestemmingsplannen en op 4 projectbesluiten. Het betreft o.a. bestemmingsplan Wijk aan Zee, Akerendamlaan en het projectbesluit voor het Strandhuis.
We adviseerden 43 keer integraal op (milieurelevante) bouwplannen.
Er is 2 keer geadviseerd in het kader van het opstellen van een milieueffectrapport.

Schiphol hinder vlieglawaai

Inzet is gepleegd voor o.a. de deelname aan de Alderstafel, CROS en BRS.

Stimulering lokale klimaat
initiatieven

Voor de gemeente stelden we in 2009 een werkplan op met daarin diverse projecten,
waaronder energiebeheer gemeentelijke gebouwen. In 2010 volgde (verdere) uitvoer van
deze projecten. Het betreft onder andere energiebesparingprojecten.
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Gemeente Heemskerk – 2010
Producten Heemskerk

Aantallen/uren
gepland

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Milieubeheer
Milieuvergunningen

Meldingen Activiteitenbesluit
Maatwerkvoorschriften
Toezicht controle en handhaving
totaal

Producten Heemskerk

Aantallen/uren
gepland

Type B (vervolg)
7

17
0
171

19 17 x melding activiteitenbesluit
2 x melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
1

Geen inrichting

0

12 De 12 uitgevoerde controles, waarbij bleek dat deze niet onder de Wet milieubeheer vallen,
zijn onder te verdelen in:
- 10 toezichtcontroles
- 1 eerste hercontrole
- 1 tweede hercontrole

Type A

0

13 De 13 type A controles zijn onder te verdelen in:
- 12 toezichtcontroles
- 1 eerste hercontrole

Type B

48

103 De 103 type B controles zijn onder te verdelen in:
- 67 toezichtcontroles
- 23 eerste hercontroles
- 7 tweede hercontroles
- 3 overige hercontroles
- 3 gevelinventarisaties

Type C

70

75 De 75 type C controles zijn onder te verdelen in:
- 51 toezichtcontroles
- 18 eerste hercontroles
- 4 tweede hercontroles
- 1 overige hercontrole
- 1 gevelinventarisatie
Bij de toezichtcontroles bleek dat kernvoorschriften werden overtreden bij:
- 3 bedrijven, waarbij afvalstoffen niet in orde waren
- 3 bedrijven, waarbij de bodembescherming niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij de opslag van gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij de koelinstallaties niet in orde waren
- 3 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren
- 2 bedrijven waarbij het licht niet in orde was

Bij de toezichtcontroles bleek dat kernvoorschriften werden overtreden bij:
- 5 bedrijven, waarbij afvalstoffen niet in orde waren
- 6 bedrijven, waarbij de bodembescherming niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de opslag van gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij het geluid niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij de koelinstallaties niet in orde waren
- 4 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren

56

toelichting
Bij de toezichtcontroles bleek dat overige voorschriften werden overtreden bij:
- 5 bedrijven, waarbij vergunning/melding niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 6 bedrijven, waarbij de bodembescherming niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de opslag van gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij afvalstoffen niet in orde waren
- 4 bedrijven, waarbij het geluid niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij de koelinstallaties niet in orde waren
- 1 bedrijf, waarbij het licht niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren

7 3 x oprichting
1 x intrekking
2 x revisie
1 x melding 8.19

208 Het betreft hier het totaal aantal milieucontroles dat we binnen de gemeente uitvoerden
in 2010. Het totale aantal uitgevoerde controles staat hieronder nader uitgesplitst en
toegelicht.

Aantallen/uren
gerealiseerd

Bij de toezichtcontroles bleek dat overige voorschriften werden overtreden bij:
- 11 bedrijven, waarbij vergunning/melding niet in orde was
- 8 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was
- 9 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 9 bedrijven, waarbij de bodembescherming niet in orde was
- 9 bedrijven, waarbij de opslag van gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 9 bedrijven, waarbij afvalstoffen niet in orde waren
- 2 bedrijven, waarbij het geluid niet in orde was
- 6 bedrijven, waarbij de koelinstallaties niet in orde waren
- 4 bedrijven, waarbij het licht niet in orde was
- 7 bedrijven, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren
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Producten Heemskerk
Bouwplannen

Controle bij bedrijf n.a.v. klacht

Milieuklachten

Coördinatie handhaving

Calamiteiten
Toezicht en handhaving Besluit
Bodemkwaliteit
Evenementen
BOA – inzet Wet milieubeheer

Aantallen/uren
gepland
0

0

30

434 uur

0
33
50 uur
0

HUP Noordzeekanaal

Administratief/juridisch WM

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

6 Er zijn 6 bouwplan beoordeeld, onderverdeeld in:
- 4 x bij een type B bedrijven
- 1 x bij een type C bedrijf
- 1 niet van toepassing

31 In totaal zijn 31 klachten gemeld. Na beoordeling zijn de klachten als volgt in te delen:
16 x een klacht bestemd voor de Milieudienst IJmond
15 x een klacht bestemd voor derden
364 uur De uren van deze post bestaan uit de planning en coördinatie, kwaliteitsborging en termijnbewaking van de (integrale) handhaving. Tevens zijn in deze post de uren opgenomen ten
behoeve van het overleg met overige handhavingpartners en de gemeente.
6 De 6 controles Besluit bodemkwaliteit zijn onder te verdelen in:
- 6 toezichtcontroles

508 uur Het betreft de uren die door juridische zaken zijn gemaakt in het kader van de Wet
milieubeheer:
- handhaving
- vergunningverlening
- bezwaar en beroep

toelichting

Bodembeheer

In 2010 begeleiden en/of beoordeelden we 10 bodemonderzoeken. 37 keer verstrekten we
bodeminformatie aan makelaars. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit handelden
we diverse meldingen af. Op 17 historisch verdachte locaties voerden we bodemonderzoek
uit. In 2010 werd vervolgonderzoek uitgevoerd en per locatie bezien welk vervolg nood
zakelijk was. We voerden overleg en afstemming met provincie over het ISV3-programma.
Het afgelopen jaar pleegden wij inzet in een aantal bodem- en saneringsprojecten, zoals de
Kerklaan. De bodemagenda 2011-2016 werd inhoudelijk afgerond en bieden we begin 2011
aan aan de gemeente.

Uitvoering taken Wet geluidhinder

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten adviseerden we op het gebied van geluid.

Uitvoering wetgeving externe
veiligheid

In het kader van externe veiligheid adviseren wij bij ruimtelijke plannen over o.a. het
groepsrisico. We actualiseerden de routering gevaarlijke stoffen voor de gemeenten.
De concept beleidsvisie werd grotendeels afgerond.

Advies groene wetgeving

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten gaven we een beoordeling en advies over flora
en fauna.

Advisering Luchtkwaliteit

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten gaven we een beoordeling en advies over
luchtkwaliteit. Verder gaven wij uitvoering aan het actieplan Luchtkwaliteit. Er was extra
inzet voor de projecten luchtkwaliteit, die in het kader van het NSL zijn voorbereid. Voor
advisering ihkv het RIVM-onderzoek is extra inzet gepleegd. Voor meetposten lucht
kwaliteit en het bronnen onderzoek is extra inzet gepleegd.

6 uur Geluidsmeting Koninginnedag en advisering
13 uur Het resultaat van de BOA – inzet Wm is onder te verdelen in:
- 1 x proces verbaal

Aantallen/uren
gerealiseerd

Milieuadvisering

14 uur Inzet op verzoek

Uren die zijn gemaakt voor gemeente overschrijdend juridisch advies verdeeld in:
- juridische advisering beleid
- juridische implementatie nieuwe wetgeving
- juridische advisering organisatie
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Aantallen/uren
gepland

5 We voerden 5 controle uit n.a.v. klacht bij bedrijf, onderverdeeld in:
- 1 klachtcontrole bij een type A bedrijf
- 3 klachtcontroles bij een type B bedrijven
- 1 klachtcontrole bij een type C bedrijf

32 uur Betreft hier inzet als:
- projecttrekker Schrootbedrijven,
- deelname in project ‘Asbest, bouw- en sloopafval’
- overleg provincie
169 uur

Producten Heemskerk

Overige technische milieutaken
Beleidstaken
Advisering ruimtelijke ontwikkeling

We adviseerden op 12 bestemmingsplannen en op 3 projectbesluiten. Het betreft o.a.
bestemmingsplan Beethovenstraat, Westerweelstraat ea. We adviseerden 21 keer integraal
op (milieurelevante) bouwplannen. Er is 3 keer geadviseerd in het kader van het opstellen
van een milieueffectrapport, oa. bij het opstellen van de structuurvisie.

Schiphol hinder vlieglawaai

Inzet is gepleegd voor o.a. de deelname aan de Alderstafel, CROS en BRS.

Stimulering lokale klimaatinitiatieven

Voor de gemeente stelden we in 2009 een werkplan op met daarin diverse projecten,
waaronder energiebeheer gemeentelijke gebouwen en een project voor de plaatsing van
twee energyballs. Met de buurten Boven de Baandert en Van Acker tot Burcht sloten we
buurtcontracten af op het gebied van duurzaamheid en gaven hier uitvoering aan. In 2010
volgde de verdere uitvoering van deze projecten.

Advisering duurzaam bouwen

We adviseren ontwikkelaars en gemeenten bij de inzet van duurzame maatregelen bij
projecten. Bij kansrijke bouwinitiatieven streven we ernaar om duurzaamheid in te bedden
in projectprocessen. We stimuleerden het gebruik van GPR Gebouw en verleenden meerdere licenties hiervoor.
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Gemeente Uitgeest – 2010
Producten Heemskerk

Aantallen/uren
gepland

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Producten Uitgeest

Duurzaam inkopen

We ondersteunen gemeentelijke organisaties bij het inpassen van duurzaam inkopen in
het eigen inkoopbeleid.

Milieubeheer

Juridische advisering en toetsing

Juridische advisering op onze primaire processen, kwaliteitsborging en implementatie
nieuwe wetgeving.

Klantcontactfunctionaris

Klantcontactfunctionaris onderhoudt contacten met bestuurders, management en
ambtenaren. Bestuurlijke ondersteuning en ambtelijke afstemming milieu en overige
gemeentelijke beleidsvelden. Binnen de functie wordt een groot deel van de beleidstaken
verdisconteerd.

Milieucommunicatie

PR, communicatie en natuur- en milieueducatie, gericht op de uitvoering van het milieu
beleid.

Overige taken
Totalen dienst Heemskerk

9464 uren

Aantallen/uren
gepland

Milieuvergunningen

1

Meldingen Activiteitenbesluit

5

Maatwerkvoorschriften
Toezicht controle en handhaving
totaal

0

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

3 2 x wijziging
1 x revisie
10 9 x melding Activiteitenbesluit
1 x besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
1

48

90 Het betreft hier het totaal aantal milieucontroles dat we binnen de gemeente uitvoerden
in 2010. Het totale aantal uitgevoerde controles staat hieronder nader uitgesplitst en
toegelicht.

Geen inrichting

0

5 De 5 uitgevoerde controles, waarbij bleek dat deze niet onder de Wet milieubeheer vielen,
zijn onder te verdelen in:
- 5 toezichtcontroles

Type A

0

7 De 7 type A controles die zijn onder te verdelen in:
- 6 toezichtcontroles
- 1 eerste hercontrole

Type B

27

8938 uren

40 De 40 type B controles zijn onder te verdelen in:
- 27 toezichtcontroles
- 9 eerste hercontroles
- 2 tweede hercontroles
- 1 derde hercontrole
- 1 overige hercontrole
Bij de toezichtcontroles bleek dat kernvoorschriften werden overtreden bij:
- 4 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij de opslag gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij de bodembescherming niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij het afval niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij het licht niet in orde was
- 1 bedrijf, waarbij geluid niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren
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Producten Uitgeest

Aantallen/uren
gepland

Type B (vervolg)

Type C

38

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Producten Uitgeest

Bij de toezichtcontroles bleek dat overige voorschriften werden overtreden bij:
- 6 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de opslag gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de opslag van afval niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij de bodembescherming niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij het licht niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren
- 1 bedrijf, waarbij lucht niet in orde was
- 2 bedrijven, waarbij geluid niet in orde was

Controle bij bedrijf n.a.v. klacht

0

Milieuklachten

8

35 De 35 type C controles die zijn onder te verdelen in:
- 31 toezichtcontroles
- 3 eerste hercontrole
- 1 controle bij melding
Bij de toezichtcontroles bleek dat kernvoorschriften werden overtreden bij:
- 2 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 1 bedrijf, waarbij de opslag gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 1 bedrijf, waarbij de bodembescherming niet in orde was
- 1 bedrijf, waarbij het afval niet in orde was
- 3 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 1 bedrijf, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 1 bedrijf, waarbij het lucht niet in orde was
- 1 bedrijf, waarbij de energiebesparende maatregelen niet in orde waren

Aantallen/uren
gepland

Coördinatie handhaving
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0

toelichting

3 We voerden 3 controle uit n.a.v. klacht bij bedrijf, onderverdeeld in:
- 2 klachtcontroles bij een type B bedrijf
- 1 klachtcontrole bij een type C bedrijf
22 In totaal zijn 22 klachten gemeld. Na beoordeling zijn de klachten als volgt in te delen:
14 x een klacht bestemd voor de Milieudienst IJmond
6 x een klacht bestemd voor derden
2 x onbekend
216 uur De uren van deze post bestaan uit de planning en coördinatie, kwaliteitsborging en termijnbewaking van de (integrale) handhaving. Tevens zijn in deze post de uren opgenomen ten
behoeve van het overleg met overige handhavingpartners en de gemeente.

Calamiteiten

0

0 Geen inzet

Toezicht en handhaving Besluit
Bodemkwaliteit

9

6 De 6 controles Besluit bodemkwaliteit zijn onder te verdelen in:
- 6 toezichtcontroles

Evenementen
Leefbaarheidtoezicht BOA Uitgeest
BOA – inzet Wet milieubeheer

50 uur
320 uur
0

HUP Noordzeekanaal

Administratief/juridisch WM

Bij de toezichtcontroles bleek dat overige voorschriften werden overtreden bij:
- 7 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 8 bedrijven, waarbij de opslag gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 7 bedrijven, waarbij de opslag van afval niet in orde was
- 7 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 7 bedrijven, waarbij de bodembescherming niet in orde was
- 6 bedrijven, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 7 bedrijven, waarbij het lucht niet in orde was
- 7 bedrijven, waarbij de energiebesparende maatregelen
Bouwplannen

121 uur

Aantallen/uren
gerealiseerd

46 uur Cor Groenewegen Toernooi uitvoering en advisering
333 uur Inhoudelijke verantwoording valt niet onder het milieuwerkprogramma, wordt gescheiden
door gemeente verzorgt.
10 uur
9 uur Betreft hier inzet als:
- projecttrekker Schrootbedrijven,
- deelname in project ‘Asbest, bouw- en sloopafval’
- overleg provincie

47 uur

88 uur Het betreft de uren die door juridische zaken zijn gemaakt in het kader van de Wet milieubeheer:
- handhaving
- vergunningverlening
- bezwaar en beroep
Uren die zijn gemaakt voor gemeenteoverschrijdend, juridisch advies verdeeld in:
- juridische advisering beleid
- juridische implementatie nieuwe wetgeving
- juridische advisering organisatie

1 Er is 1 bouwplan beoordeeld
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Producten Uitgeest

Aantallen/uren
gepland

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Milieuadvisering
Bodembeheer

In 2010 begeleiden en/of beoordeelden we 21 bodemonderzoeken. 97 keer verstrekten we
bodeminformatie aan makelaars. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit handelden
we diverse meldingen af. Op 9 historisch verdachte locaties voerden we bodemonderzoek
uit. In 2010 werd vervolgonderzoek uitgevoerd en per locatie bezien welk vervolg nood
zakelijk was. We voerden overleg en afstemming met provincie over het ISV3-notitie 2010.
Het afgelopen jaar pleegden wij inzet in een aantal bodem- en saneringsprojecten, zoals de
locatie HMS en Galvano. De bodemagenda 2011-2016 werd inhoudelijk afgerond en bieden
we begin 2011 aan aan de gemeente.

Uitvoering taken Wet geluidhinder

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten adviseerden we op het gebied van geluid.
De geluidisolatie van woningen aan de Spoorstraat werd voorbereid.

Uitvoering wetgeving externe
veiligheid

In het kader van externe veiligheid adviseren wij bij ruimtelijke plannen over o.a. het
groepsrisico. We actualiseerden de routering gevaarlijke stoffen voor de gemeenten.
De concept beleidsvisie werd grotendeels afgerond.

Advies groene wetgeving

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten gaven we een beoordeling en advies over flora
en fauna.

Advisering luchtkwaliteit

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten gaven we een beoordeling en advies over luchtkwaliteit. Verder gaven wij uitvoering aan het actieplan Luchtkwaliteit. Er was dit jaar extra
inzet voor de actualisatie van de Regionale Verkeers Milieukaart, voor advisering ihkv het
RIVM-onderzoek en voor het stimuleren van alternatieve transportbrandstoffen.

Producten Uitgeest

Aantallen/uren
gepland

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Klantcontactfunctionaris

Klantcontactfunctionaris onderhoudt contacten met bestuurders, management en
ambtenaren. Bestuurlijke ondersteuning en ambtelijke afstemming milieu en overige
gemeentelijke beleidsvelden. Binnen de functie wordt een groot deel van de beleidstaken
verdisconteerd.

Milieucommunicatie

PR, communicatie en natuur- en milieueducatie, gericht op de uitvoering van het milieu
beleid.

Overige taken
Totalen dienst Uitgeest

2831 uren

3256 uren

Overige technische milieutaken
Beleidstaken
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Advisering ruimtelijke ontwikkeling

We adviseerden op 2 bestemmingsplannen en op 3 projectbesluiten. Het betreft o.a. bestemmingsplan molenstraat en HMS. We adviseerden 1 keer integraal op (milieurelevante)
bouwplannen.

Schiphol hinder vlieglawaai

Inzet is gepleegd voor o.a. de deelname aan de Alderstafel, CROS en BRS.

Stimulering lokale klimaatinitiatieven

Voor de gemeente stelden we een werkplan op met daarin diverse projecten, waaronder
energiebeheer gemeentelijke gebouwen. In 2010 volgde de uitvoer van deze projecten.

Advisering duurzaam bouwen

We adviseren ontwikkelaars en gemeenten bij projecten. Bij kansrijke bouwinitiatieven
streven we ernaar om duurzaamheid in te bedden in projectprocessen. We stimuleerden
het gebruik van GPR Gebouw en verleenden meerdere licenties hiervoor.

Duurzaam inkopen

We ondersteunen gemeentelijke organisaties bij het inpassen van duurzaam inkopen in het
eigen inkoopbeleid.

Juridische advisering en toetsing

Juridische advisering op onze primaire processen, kwaliteitsborging en implementatie
nieuwe wetgeving.
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Gemeente Velsen – 2010
Producten Velsen

Aantallen/uren
gepland

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Milieubeheer
Milieuvergunningen

Meldingen Activiteitenbesluit

Maatwerkvoorschriften
Toezicht controle en handhaving
totaal

Producten Velsen
16

46

0
456

23 3 x oprichtingvergunning
6 x ambtshalve wijziging
1 x wijzigingsvergunning
4 x melding 8.19 Wm
5 x revisievergunning
4 x intrekking van de vergunning

Aantallen/uren
gepland

Type B (vervolg)

19

Geen inrichting

0

29 De 29 uitgevoerde controles, waarbij bleek dat deze niet onder de Wet milieubeheer vallen,
zijn onder te verdelen in:
- 28 toezichtcontroles
- 1 eerste hercontrole

Type A

0

87 De 87 type A controles zijn onder te verdelen in:
- 77 toezichtcontroles
- 9 eerste hercontroles
- 2 tweede hercontroles

Type B

343

Type C

102

95 De 95 type C controles zijn onder te verdelen in:
- 60 toezichtcontroles
- 29 eerste hercontroles
- 4 tweede hercontroles
- 2 overige hercontroles
Bij de toezichtcontroles bleek dat kernvoorschriften werden overtreden bij:
- 29 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 21 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was
- 18 bedrijven, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 26 bedrijven, waarbij de verruimde reikwijdte niet in orde was
- 29 bedrijven, waarbij de opslag gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij het licht niet in orde was
- 7 bedrijven, waarbij het geluid niet in orde was
- 28 bedrijven, waarbij de bodem niet in orde was
- 25 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 26 bedrijven, waarbij het afval niet in orde was

489 De 489 type B controles zijn onder te verdelen in:
- 342 toezichtcontroles
- 106 eerste hercontroles
- 24 tweede hercontroles
- 4 derde hercontroles
- 12 overige hercontroles
- 1 gevelinventarisatie

Bij de toezichtcontroles bleek dat overige voorschriften werden overtreden bij:
- 4 bedrijven, waarbij de verruimde reikwijdte niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de bodembescherming niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij het afval niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij het water niet in orde was
- 1 bedrijf, waarbij het geluid niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 1 bedrijf, waarbij het licht niet in orde was
- 4 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was
- 9 bedrijven, waarbij de opslag gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 5 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was

Bij de toezichtcontroles bleek dat kernvoorschriften werden overtreden bij:
- 42 bedrijven, waarbij bodembescherming niet in orde was
- 50 bedrijven, waarbij de opslag gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 45 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 40 bedrijven, waarbij de opslag van afval niet in orde was
- 34 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 38 bedrijven, waarbij de verruimde reikwijdte niet in orde was
- 19 bedrijven, waarbij het geluid niet in orde was
- 27 bedrijven, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 13 bedrijven, waarbij het licht niet in orde was
- 33 bedrijven, waarbij lucht niet in orde was
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toelichting
Bij de toezichtcontroles bleek dat overige voorschriften werden overtreden bij:
- 37 bedrijven, waarbij bodembescherming niet in orde was
- 52 bedrijven, waarbij de opslag gevaarlijke stoffen niet in orde was
- 30 bedrijven, waarbij de verruimde reikwijdte niet in orde was
- 34 bedrijven, waarbij de opslag van afval niet in orde was
- 27 bedrijven, waarbij het afvalwater niet in orde was
- 29 bedrijven, waarbij de luchtkwaliteit niet in orde was
- 44 bedrijven, waarbij de vergunning/melding niet in orde was
- 17 bedrijven, waarbij het geluid niet in orde was
- 21 bedrijven, waarbij de koelinstallatie niet in orde was
- 21 bedrijven, waarbij lucht niet in orde was

50 43 x melding activiteitenbesluit
6 x besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
1 x melding indirecte lozingen
735 Het betreft hier het totaal aantal milieucontroles dat we binnen de gemeente uitvoerden
in 2010. Het totale aantal uitgevoerde controles staat hieronder nader uitgesplitst en
toegelicht.

Aantallen/uren
gerealiseerd
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Producten Velsen

Aantallen/uren
gepland

toelichting

Bouwplannen

0

15 Er zijn 15 bouwplannen beoordeeld.

Controle bij bedrijf n.a.v. klacht

0

35 We voerden 35 controles uit n.a.v. klacht bij bedrijf, onderverdeeld in:
- 6 klachtcontroles bij een type A bedrijf
- 23 klachtcontroles bij een type B bedrijf
- 6 klachtcontroles bij een type C bedrijf

Milieuklachten

Coördinatie handhaving

Calamiteiten

Toezicht en handhaving Besluit
Bodemkwaliteit
Evenementen
BOA – inzet Wet milieubeheer

80

1157 uur

0

88

450 uur
0

HUP Noordzeekanaal

Havenverordening Velsen

68

Aantallen/uren
gerealiseerd

Aantallen/uren
gepland

Administratief/juridisch WM

226 In totaal zijn 226 klachten gemeld. Na beoordeling zijn de klachten als volgt in te delen:
123 x een klacht bestemd voor de Milieudienst IJmond
100 x een klacht bestemd voor derden
3 x onbekend
1140 uur De uren van deze post bestaan uit de planning en coördinatie, kwaliteitsborging en termijnbewaking van de (integrale) handhaving. Tevens zijn in deze post de uren opgenomen ten
behoeve van het overleg met overige handhavingpartners en de gemeente.

13 De 13 controles Besluit bodemkwaliteit zijn onder te verdelen in:
- 10 toezichtcontroles
- 3 eerste hercontroles
574 uur De uren vertegenwoordigen advisering, overleg en toezicht en controle bij festiviteiten.
73 uur 1 x bestuurlijke transactie milieudelict
1 x proces verbaal van bevindingen
De inzeturen vertegenwoordigen ook overleg en aanvraag aktes.

938 uur In het kader van de Havenverordening Velsen zijn:
- 105 meldingen jaarontheffingen ontvangen
- 150 ontheffingen verleend
- 8 jaarontheffingen verleend
- 340 schepen zijn er bezocht i.h.k.v. de Havenverordening
- toezicht gehouden op de naleving van de Havenverordening, de ontvangen meldingen
en de verleende ontheffingen

450 uur

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

1388 uur Het betreft de uren die door juridische zaken zijn gemaakt in het kader van de Wet milieubeheer:
- handhaving
- vergunningverlening
- bezwaar en beroep
Uren die zijn gemaakt voor gemeente overschrijdend juridisch advies verdeeld in:
- juridische advisering beleid
- juridische implementatie nieuwe wetgeving
- juridische advisering organisatie

Milieuadvisering
Bodembeheer

In 2010 begeleiden en/of beoordeelden we 44 bodemonderzoeken. 432 keer verstrekten we
bodeminformatie aan makelaars. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit handelden
we diverse meldingen af. Op 108 historisch verdachte locaties voerden we bodemonderzoek uit. In 2010 werd vervolgonderzoek uitgevoerd en per locatie bezien welk vervolg
noodzakelijk was. We voerden overleg en afstemming met provincie over het ISV3programma. Het afgelopen jaar pleegden wij inzet in een aantal bodem- en sanerings
projecten, zoals de Rivierenbuurt, Wustelaan ea. De bodemagenda 2011-2016 werd inhoudelijk afgerond en bieden we begin 2011 aan aan de gemeente.

Uitvoering taken Wet geluidhinder

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten adviseerden we op het gebied van geluid.

Uitvoering wetgeving externe
veiligheid

In het kader van externe veiligheid adviseren wij bij ruimtelijke plannen over o.a. het
groepsrisico. We actualiseerden de routering gevaarlijke stoffen voor de gemeenten.
De concept beleidsvisie werd grotendeels afgerond.

Advies groene wetgeving

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten gaven we een beoordeling en advies over flora
en fauna.

Advisering luchtkwaliteit

Voor alle ruimtelijke adviezen en projecten gaven we een beoordeling en advies over
luchtkwaliteit. Verder gaven wij uitvoering aan het actieplan Luchtkwaliteit. Er was extra
inzet voor de projecten luchtkwaliteit, die in het kader van het NSL zijn voorbereid. Voor
advisering ihkv het RIVM-onderzoek is extra inzet gepleegd. Voor meetposten lucht
kwaliteit en het bronnenonderzoek is extra inzet gepleegd. Uit de monitoring van het NSL
bleek dat op de Sluizen nog niet werd voldaan aan de normen.

31 uur Inzet op verzoek:
- bom Vissershaven IJmuiden
- afvalwater
- chemisch afval

86 uur Betreft hier inzet als:
- projecttrekker Schrootbedrijven,
- deelname in project ‘Asbest, bouw- en sloopafval’
- overleg provincie
1240 uur
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Producten Velsen

Aantallen/uren
gepland

Aantallen/uren
gerealiseerd

toelichting

Beleidstaken
Advisering ruimtelijke ontwikkeling

We adviseerden op 14 bestemmingsplannen en op 2 projectbesluiten. Het betreft o.a.
bestemmingsplannen oud IJmuiden, Pleiadenplantsoen, Planetenweg, Grote Buitendijk,
Zeesluis ea. We adviseerden 108 keer integraal op (milieurelevante) bouwplannen.
Er is 3 keer geadviseerd in het kader van het opstellen van een milieueffect rapport oa.
Zeesluis, buisleidingen.

Schiphol hinder vlieglawaai

Inzet is gepleegd voor o.a. de deelname aan de Alderstafel, CROS en BRS.

Stimulering lokale klimaatinitiatieven

Voor de gemeente stelden we een werkplan op met daarin diverse projecten, waaronder
energiebeheer gemeentelijke gebouwen en EPA-project bestaande woningbouw en
openbare verlichting. In 2010 volgde de uitvoer van deze projecten. In 2010 is het ontwerp
beleidskader Velsen Stad van de Wind opgesteld.

Advisering duurzaam bouwen

We adviseren ontwikkelaars en gemeenten bij de inzet van duurzame maatregelen bij
projecten. Bij kansrijke bouwinitiatieven streven we ernaar om duurzaamheid in te bedden
in projectprocessen. We stimuleerden het gebruik van GPR Gebouw en verleenden meerdere licenties hiervoor.

Duurzaam inkopen

We ondersteunen gemeentelijke organisaties bij het inpassen van duurzaam inkopen in het
eigen inkoopbeleid.

Juridische advisering en toetsing

Juridische advisering op onze primaire processen, kwaliteitsborging en implementatie
nieuwe wetgeving.

Haven en kustbeleid

Uitvoering havenverordening.

Klantcontactfunctionaris

Klantcontactfunctionaris onderhoudt contacten met bestuurders, management en
ambtenaren. Bestuurlijke ondersteuning en ambtelijke afstemming milieu en overige
gemeentelijke beleidsvelden. Binnen de functie wordt een groot deel van de beleidstaken
verdisconteerd.

Milieucommunicatie

PR, communicatie en natuur- en milieueducatie, gericht op de uitvoering van het milieu
beleid.

Overige taken
Totalen dienst Velsen
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26119 uren

28698 uren

