
OD NZKG lanceert WKO Experttool
Op dit moment zijn er ruim 600 open bodemenergiesystemen in Noord-Holland. Met de lopende 

energietransitie worden dat er alleen maar meer. Een snelle en nauwkeurige beoordeling van de bestaande 

systemen kan nu geautomatiseerd, dankzij de door de OD NZKG zelf gebouwde WKO Experttool. De 

Experttool gebruikt alle bekende informatie van een WKO systeem om de prestatie automatisch te 

beoordelen. Met die informatie, kunnen we de eigenaren helpen om de systemen optimaal te gebruiken. 

Andere belangrijke pluspunten 

van het systeem zijn het 

optimaliseren van ons 

toezicht, de mogelijkheid 

om de vergunningen voor 

de systemen meer op maat 

te kunnen verlenen en het 

assisteren bij beleidskeuzes 

rondom de energietransitie. De 

WKO-inspecteurs werken sinds 

1 april met de nieuwe tool.

Colinda Geertsma benoemd als adjunct 
directeur Regulering & Expertise
Colinda Geertsma heeft op 1 juni formeel het stokje overgenomen van Frank 

Meelker als adjunct directeur Regulering & Expertise bij de OD. Colinda komt van 

de Veiligheidsregio Utrecht en wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk 

voor vergunningverlening, inhoudelijke expertise & advisering, waaronder 

juridische zaken. Colinda (1965) heeft jarenlange ervaring in de publieke 

sector. Zij werkte sinds 2013 bij de Veiligheidsregio Utrecht, eerst als directeur 

Bedrijfsvoering en sinds november 2016 als directeur Preparatie Brandweer. 

Nieuwsbrief
juni 2020

Frank Meelker per 1 juli met pensioen
Adjunct directeur Frank Meelker gaat per 1 juli met pensioen. Formeel heeft hij zijn functie 

inmiddels, sinds 1 juni, overgedragen aan Colinda Geertsma. Tot 1 juli is Frank nog werkzaam 

om alle dossiers volledig over te kunnen dragen. Frank vervangt Emmy die volgende week een 

knie-operatie ondergaat. Op 7 juli neemt Nico weer het stokje over. De OD is Frank dankbaar 

voor de 6,5 jaar tomeloze inzet voor de dienst en we wensen Frank een mooie tijd toe!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de OD NZKG en verschijnt ieder 
kwartaal. De nieuwsbrief is bedoeld om het Bestuur te informeren.



Jaarverslag eNose -netwerk
Sinds 2015 werken de provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam aan een netwerk van 

elektronische neuzen (eNoses) rond het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal. De OD NZKG 

monitort de eNoses en maakt het jaarverslag met de resultaten en ontwikkelingen van het eNose 

netwerk. In 2019 is het aantal eNose-meldingen met 62% gestegen ten opzichte van 2018. Een 

belangrijke verklaring hiervoor 

is dat in 2018 het eNose-

netwerk is uitgebreid met 41 

eNoses op het Amsterdam-

Rijnkanaal. Dit is gedaan om 

goed te kunnen monitoren en 

handhaven op het milieuverbod 

voor het afvoeren van damp van 

stoffen uit de ladingtank van 

een schip dat aardoliehoudende 

producten of chemicaliën heeft 

vervoerd. Sinds 1 maart 2017 is 

er in Noord-Holland een verbod 

op dit varend ontgassen.

Opening Gaasperdammertunnel
De OD NZKG heeft op 25 mei de openstellingsvergunning voor de Gaasperdammertunnel afgegeven. 

De Gaasperdammertunnel is een hele bijzondere tunnel; een 3 kilometer lange landtunnel met 5 

tunnelbuizen, waarvan de middelste een wisselbaan heeft. Deze tunnel levert een flinke verbetering op 

het gebied van leefbaarheid, zoals luchtkwaliteit en geluidshinder en verbindt de wijken Gaasperdam 

en Bijlmermeer. Zo’n 50 medewerkers van de OD NZKG droegen bij aan dit mooie project .



De dijkversterking Markermeerdijken tussen 
Hoorn en Durgerdam kan doorgaan.
In opdracht van de provincie draagt de OD NZKG zorg voor de VTH taken van het dijkversterkingsproject. 

Na een jarenlange voorbereiding is eind 2018 de omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van 

een enorme rits aan bestemmingplannen die van toepassing zijn op het lange dijk tracé tussen Hoorn 

en Amsterdam. Tevens is er een vergunning afgegeven voor het wijzigen van een monument, aangezien 

de dijk is aangewezen als provinciaal monument. De vergunning was ingewikkeld vanwege de enorme 

omvang van het project, de vele bevoegde gezagen op het tracé en de juridische complexiteit. De OD is 

dan ook blij met de uitspraak van de Raad van State, waarin wordt gesteld dat alle vergunningen terecht 

zijn afgegeven. Het project gaat daarmee een volgende fase in: de uitvoering kan in volle vaart van start. 

Nieuwe datum Omgevingswet
De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is vastgesteld 

op 1 januari 2022, dat maakte Minister Ollongren bekend in 

een brief aan de Tweede Kamer. Dit geldt ook voor de Wet 

Kwaliteitsborging Bouw die gelieerd is aan de Omgevingswet. 

Het uitstel geeft de OD meer tijd om ons goed voor te bereiden 

op de Omgevingswet. Wij lagen goed op schema en nu kunnen 

we ons nog beter voorbereiden. Het geeft de ons de kans 

om ons de principes uit de Omgevingswet meer eigen maken 

en hier samen met onze opdrachtgevers mee te oefenen. 

Olam Cacao
Olam Cacao vergde ook dit eerste halfjaar veel aandacht en tijd van de OD NZKG. Bij 

Olam loopt zowel een revisietraject op de vergunning als een handhavingstraject. De 

ontwerpvergunning is in de eindfase en ligt voor de zomer 2020 ter inzage. Het toezicht en 

handhavingstraject spitst zich dit voorjaar toe op stankoverlast als gevolg van lozing van 

bedrijfsafvalwater op het gemeentelijk riool. De OD heeft regelmatig contact gehad met de 

omwonenden over deze stankoverlast. In april heeft de OD Olam een last onder dwangsom 

opgelegd voor het niet vergund lozen van bedrijfsafvalwater op het gemeentelijk riool.



Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan 
een gezondere en veilige IJmond
De provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het concept 

Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond gepubliceerd. Dit 

programma richt zich op de milieu-, gezondheids- en veiligheidseffecten van Tata Steel op de IJmondregio. 

De OD speelt hier vanwege onze 

rol bij de VTH taken voor Tata Steel 

ook een rol in en is positief over de 

samenwerking van de verschillende 

overheden in dit programma. 

Eigen programma 
OD NZKG Tata Steel
De OD NZKG heeft ook een eigen 

programma Tata Steel ontwikkeld. 

Aanleiding hiervoor is de toegenomen 

aandacht voor Tata Steel en Harsco 

Metals. Daarnaast willen we 

hiermee ook het programma van 

de PNH en de IJmondgemeenten 

ondersteunen en de eigen organisatievisie waarmaken. Het doel is een integrale 

sturing op het dossier Tata Steel en Harsco Metals om rust, focus en prioritering in het 

dossier te krijgen en een volgende professionaliseringsslag te kunnen maken. 

De OD in coronatijd
Met de maatregelen en richtlijnen van het kabinet als rode draad, heeft de OD vormgegeven aan 

werken in coronatijd. Het Coronateam, vanaf het begin van de crisis opgericht met daarin vijf 

collega’s van verschillende afdelingen, heeft hier het voortouw in genomen. Met duidelijke en tijdige 

berichtgeving op intranet, artikelen en video’s door collega’s over het thuiswerkende leven, houden 

we verbinding met elkaar. De korte communicatielijnen met de Teammanagers 

als eerste aanspreekpunt werken goed. En wat een flexibiliteit: 

in korte tijd bleek er veel mogelijk. Toezicht houden via 

Skype en met meer verantwoordelijkheid van 

de bedrijven zelf bijvoorbeeld. Nu ligt de 

focus op de fases die voor ons liggen 

en de visie van de OD op het gebruik 

van het gebouw in de toekomst. Hoe 

gaan we met elkaar samenwerken 

en welke rol speelt het gebouw daarin?



Online introductieprogramma  
nieuwe medewerkers OD NZKG
Zo’n 25 nieuwe medewerkers zijn thuiswerkend begonnen met hun nieuwe 

baan bij de OD NZKG en hebben het kantoor nauwelijks van binnen gezien. 

De OD heeft deze nieuwkomers ingewerkt met een online 

introductieprogramma. Onze nieuwe collega’s hebben op die manier kennis gemaakt 

met de diverse werkgebieden van de OD, de collegiale en constructieve werksfeer leren 

kennen én elkaar een beetje leren kennen. Als start werd Algemeen Directeur Emmy 

Meijers geïnterviewd over de historie van ‘Omgevingsdiensten’, de missie van de OD NZKG 

en de samenwerking met onze gemeenten en provincies. Vervolgens kwamen alle teams 

aan de beurt wat resulteerde in een dynamische en volledige inwerkprogramma.

OD in de media 

• Onbemand tanken (gevolgen corona) -  Tankpro 

• Oostlijn – Parool, NU.nl, AT5

• Missen dwangsom Harsco  – Volkskrant, Haarlems Dagblad, 

NHD, NH Nieuws, IJMuider Courant

• Intrekken mandaat – IJmuider courant

• 43e dwangsom Harsco stofwolken kiepen slak - Haarlems Dagblad , NHD, NH Nieuws

• Olam hangt dwangsom boven het hoofd - NHD

• Jaarverslag e-Nose netwerk - Havenbedrijf Amsterdam 

• Melding rauwe kooks, geen dwangsom OD – IJmuider Courant

• Programma Tata Steel 2020-2050 – IJmuider Courant

• Sancties voor bedrijven die energielabel niet op orde hebben - Management Scope


