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

Werken bij de OD NZKG

Berenschot onderzoekt kwaliteit VTH-taken

In opdracht van het
Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat voert
Berenschot een onderzoek
uit naar de kwaliteit van de
uitvoering van de VTHtaken. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd in het kader van
een tweejaarlijkse wettelijke verplichting. Bij de OD NZKG
wordt, naast een algemeen onderzoek, specifiek gekeken naar
de uitvoering van VTH-taken rondom Tata Steel/Harsco,
Chemelot en Chemours.

Half november start de OD NZKG met een aansprekende
arbeidsmarktcampagne. Onderdeel hiervan is een nieuwe
website ‘www.werkenbijodnzkg.nl’. Deze website wordt,
samen met een nieuwe corporate website en een aparte
website voor het Digitaal Loket, gelanceerd op 1 november. Zo
kan de OD alle stakeholders (ondernemers en bedrijven,
inwoners, opdrachtgevers en ketenpartners, werkzoekenden,
journalisten, etc.) gerichter van dienst zijn. Daarnaast is het
doel om de naamsbekendheid te vergroten én profilering bij
werkzoekenden als aantrekkelijke werkgever zodat vacatures
worden vervuld.

AEB gedeeltelijk stilgelegd

Eind juni legde het AEB 4 van de 6 verbrandingslijnen stil. Het
bedrijf kampte met achterstallig onderhoud en onvoldoende
controle over het productieproces en draait sindsdien op een
capaciteit van ca. 30%. Deze ingreep is mede ingegeven door
de inspecties en bevindingen van de OD NZKG die het bedrijf
sinds februari 2018 onder verscherpt toezicht heeft. Het AEB
werkt aan verbetering van onderhoud en de
veiligheidsorganisatie. De OD heeft maandelijks directieoverleg
met het AEB, voert inspecties uit en controleert op de
aangegeven verbeterpunten en de voortgang daarvan.

Actualisatie vergunning Tata Steel

De OD NZKG heeft de
actualisatie afgerond van
meerdere omgevingsvergunning
van Tata Steel. Daarmee voldoet
Tata Steel grotendeels aan de
BREF IJzer en Staal. Dit zijn
Europese regels waarin de best
beschikbare technieken (BBT)
zijn uitgewerkt voor een geïntegreerde aanpak en beheersing
van industriële milieuverontreiniging. Dit betekent dat Tata
Steel maatregelen moet implementeren om aan de aangepaste
vergunningen te gaan voldoen. Hiermee zetten wij via de
milieuvergunningen weer een stap in de richting van het
wegnemen van hinder.

Gevolgen gedeeltelijke sluiting AEB

Door de lagere
verbrandingscapaciteit bij
AEB verwerken zij vrijwel
alleen nog huishoudelijk
afval uit de regio
Amsterdam. Bedrijfsafval en
rioolslib wordt elders
verwerkt, tijdelijk
opgeslagen bij inzamelaars
of gestort. De OD NZKG
verleende voor een klein deel, 21.000 ton, stortontheffingen.
De OD NZKG voert regelmatig inspecties uit bij inzamelaars en
stortplaatsen om onregelmatigheden te voorkomen.
Vergunningaanvragen hiervoor zullen door de OD in
behandeling worden genomen.

Taskforce Handhaving

De Taskforce
Handhaving komt
in beeld voor die
bedrijven, waar
de reguliere
handhavingsinstrumenten niet
tot het gewenste
naleefgedrag leiden. De uniforme aanpak van de Taskforce is
vastgelegd in procedures en ingevoerd in de OD NZKG. De
komende periode wordt ingezet op de evaluatie van de
Taskforce en de inzet hiervan op een groot dossier. In 2019
staan in het werkgebied van OD NZKG in totaal vijf bedrijven
onder verscherpt toezicht, ook loopt er bij zes bedrijven een
traject met intensieve inzet vanuit Toezicht en Handhaving.

Vergunning voor biomassacentrale Diemen

Het besluit op de
vergunningaanvraag
van NUON/Vattenfall
voor de
biomassacentrale in
Diemen is genomen en
op 18/19 september
gepubliceerd. De OD
NZKG verleende de
vergunning vanuit het bevoegd gezag van de Provincie NoordHolland en heeft de gemeente Diemen geadviseerd in het
traject rondom de Verklaring van geen bedenkingen.
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Onderzoek branden bij afvalbedrijven

Gevolgen PAS voor vergunningen

Branden bij afvalbedrijven komen
regelmatig voor en hebben al enige tijd
de aandacht van de OD NZKG. De OD
inventariseerde daarom het aantal
branden en legde contact met
veiligheidsregio’s. Eén van de conclusies
is dat de kans op brand bij een
afvalverwerker groter is dan bij andere
bedrijven. De OD onderzoekt de precieze oorzaak hiervan en
werkt eraan die kans te verkleinen.

De OD NZKG heeft naar aanleiding van de
PAS-uitspraken een inventarisatie gedaan
van alle lopende vergunningprocedures en
komende ontwikkelingen (bouw en milieu)
die mogelijk geraakt worden door de PASuitspraak. Daarnaast zijn alle bevoegde
gezagen/opdrachtgevers op de hoogte gesteld van de
inventarisatie en zijn bedrijven hierover geïnformeerd.

Werkbezoeken gemeenten Brzo-taken

Op 17 juni, tijdens het congres
‘Acts of the Region’ van de
Metropoolregio Amsterdam en
de Amsterdam Economic
Board, werd de Roadmap
Circulair Inkopen &
Opdrachtgeverschap
gelanceerd en ondertekende
Emmy Meijers, directeur OD
NZKG een intentieverklaring
voor circulair inkopen. Dit betekent dat de OD NZKG zich
aansluit bij de doelstellingen van de metropoolpartners om
minimaal 10% circulair in te kopen in 2022 en 50% in 2025.

OD gaat circulair inkopen

Emmy Meijers bezocht dit jaar een
aantal gemeenten in de provincies
Flevoland en Utrecht met Brzobedrijven. In deze werkbezoeken kwamen de algemene taken
en de Brzo-taken van de OD NZKG aan de orde. In augustus
was er een werkbezoek aan de gemeente Dronten.

Kennismaking Amsterdamse stadsdelen
In het tweede tertaal
heeft de OD
kennisgemaakt met
diverse stadsdeelbesturen
van de gemeente
Amsterdam. Doel van
deze gesprekken is om
uitleg te geven over welke VTH- en adviestaken we uitvoeren
namens en voor de gemeente Amsterdam. Daarnaast is het
goed om elkaar te kennen en gemakkelijk te kunnen
benaderen als dat nodig is.

OD in de media

Revitalisatie pand OD NZKG

* Afvalverwerker AEB - landelijke en Amsterdamse
media

Na vijf jaar in het huidige
pand gehuisvest te zijn heeft
de OD NZKG besloten tot
een revitalisering van het
pand. Dit omdat het pand en
de daarin aanwezige
werkplekken moeten worden
aangepast aan het huidige aantal medewerkers, conform
Arbowetgeving. De OD kiest niet alleen een kwantitatieve
insteek maar ook een kwalitatieve. Er is meer diversiteit
gekomen in andere soorten werk- en overlegplekken. In het
laatste kwartaal vindt een interne verhuizing plaats om teams
die een directe samenwerkingsrelatie met elkaar hebben op
eenzelfde etage te huisvesten. De hele operatie wordt in het
4e kwartaal van 2019 afgerond.

* Biomassa centrale in Diemen - Volkskrant,
Telegraaf, Trouw, NRC en NOS en alle huis-aan-huis
bladen in en rondom Diemen
* Tata Steel - verschillende vakbladen
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