
 

1 
 

Juni  2019 

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

OD partner in veiligheidsregio 

De OD NZKG presenteerde op het congres van de 
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de eigen 
consignatiedienst. Daarbij stond de rol centraal die de OD in 
crisissituaties vervult. Onze specialisten adviseren bijvoorbeeld 
de hulpdiensten ter plekke. Daarmee is de OD NZKG een 
belangrijke partner voor de veiligheidsregio’s, gemeenten en 
provincies in het werkgebied. 

Bezoek college van B&W Haarlemmermeer 
 

De OD NZKG bezocht in mei het 
nieuwe college van B&W van  
Haarlemmermeer en gaf een 
toelichting op de taken die wij voor de 
gemeente uitvoert. Geanimeerd werd 
gesproken over: de grote opgaven in 
de regio, het versterken van de 
samenwerking, het op tijd 
identificeren van bestuurlijk gevoelige 
dossiers, en een doorkijkje naar de 
invoering van de Omgevingswet 

waarbij lokale afwegingen belangrijker worden. Een goede 
eerste kennismaking, nuttig om zo elkaar soepeler op 
ingewikkelde bestuurlijke dossiers te kunnen vinden.  
 
 
Roadmap 2030, bouw hal Rozaslak begin 

’Roadmap 2030’, zo heet het omvangrijke plan van Tata Steel 
om alle mogelijke overlast voor de omgeving van de 
staalproductie op te heffen. Overlast die bestaat uit 
luchtvervuiling, stank en lawaai. De bouwstart van de hal voor 
het storten van roza-slak, dat regelmatig grafietregens 
veroorzaakt, is een eerste begin. 
 

 
 
 
 
Leidraad Eco-innovaties 
 

Regelgevers worstelen 
vaak om eco-innovaties 
mogelijk te maken binnen 
de huidige wetgevende 
kaders en beleidskaders. 
Dat komt omdat de 
wetgeving niet is 
gemaakt met eco-
innovatie in gedachten.  
De OD NZKG nam deel   
aan de Europese IMPEL-
projectgroep en 
ontwikkelde een leidraad.  

De leidraad biedt praktische hulp aan regelgevers die worden 
geconfronteerd met uitdagingen die eco-innovaties met zich 
meebrengen in de overgang naar de circulaire economie. De 
leidraad is bedoeld om eco-innovaties te ondersteunen in 
vergunningverlening, toezicht en beleid. De leidraad geeft 
uitleg over het wetgevingskader en toont manieren om in de 
verschillende Europese landen met de problemen om te gaan.  
  
Piet Heintunnel tijdelijk open 
 

 
De OD NZKG heeft beoordeeld of in de Piet Heintunnel een 
voldoende veiligheidsniveau is gerealiseerd. Omdat dit het 
geval is blijft de tunnel open voor een tijdelijke periode tot 1 
juli 2021. Tijdens deze periode ziet de OD er op toe dat de 
tunnelbeheerder de Piet Heintunnel volgens het 
Veiligheidsbeheersplan gebruikt. Daarnaast start het 
vooroverleg voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de 
renovatie van de Piet Heintunnel. 
 
Nota en kaart bodem 
 

Vorig jaar zijn de door de OD gemaakte Nota bodem en de 
bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Haarlemmermeer 
bestuurlijk vastgesteld. Hierna heeft het college van 
Amsterdam de nota en de kaart voor Amsterdam voor 
inspraak vrijgegeven. Momenteel werkt de OD aan de 
bodemnota en kaart voor de AM-gemeenten. 
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Wet kwaliteitsborging bouw een feit 
In mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet 

kwaliteitsborging voor het 
bouwen. Deze wet wordt 
gefaseerd (en tegelijkertijd met 
de Omgevingswet) ingevoerd. De 
wet zal van grote impact zijn op 
het werk van het bouw- en 
woningtoezicht, voor zover het 
om de bouwtechnische aspecten 
van gebouwen gaat. De rol van 
het bevoegd gezag als 
vergunningverlener verandert, 
maar die van het bevoegd gezag 
als toezichthouder op de naleving 
van het Bouwbesluit 2012 
verandert niet.  
 

Nieuwe begrotingssystematiek 
 
Om opdrachtgevers zicht te geven op 
wat ze betalen voor welke producten 
en welke kwaliteit ze daarvoor krijgen 
heeft de OD NZKG andere nieuwe 
financieringssystematiek ingevoerd, 
prestatie gericht financieren (pgf). In 
een traject van twee jaar  zijn voor de 
outputproducten kengetallen opgesteld 
en gevalideerd. Het geheel biedt voor 
de opdrachtgevers en voor de OD zelf 
stabiliteit in de begrotingen.  
 

Werkbezoek statenleden en wethouders 
IJmondgemeenten  

 
In mei brachten statenleden van de provincie Noord-Holland 
en wethouders van de IJmondgemeenten een werkbezoek  
aan de OD NZKG. De toezichts- en handhavingsacties op Tata 
Steel /Harsco zijn toegelicht en besproken. Daarna ging het 
gezelschap naar Wijk aan Zee waar de directie van Tata Steel 
en Harsco de situatie ter plekke en de maatregelen toelichtte 
die het productieproces weer in goede banen moeten leiden. 

 

 

 

 

Elektrische auto’s voor de OD 
 

De OD NZKG 
heeft zes 
elektrische 
Volkswagen e-
up besteld. De 
auto’s zijn deels 
vervanging van 
en deels een 
aanvulling op 
het wagenpark 
dat bestaat uit 
twintig hybride 

Volkswagens van het type Golf. Daarmee geeft de OD 
wederom niet alleen in de uitvoeringspraktijk maar ook in de 
eigen bedrijfsvoering uiting aan de duurzaamheidsvisie. Het 
gebruik van de auto’s wordt een jaar lang gemonitord, daarna 
valt het besluit of alle hybrides vervangen worden door 
elektrische auto’s.  

Pilotfestival Omgevingswet 
 

De OD NZKG organiseerde samen met Rijkswaterstaat, de 
gemeenten Zaanstad en Haarlemmermeer, de provincie 
Noord-Holland en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in 
maart een bijeenkomst over Omgevingswetpilots in Noord-
Holland. Tijdens dit festival wisselden 150 deelnemers 
inhoudelijke lessen met elkaar uit rond de thema’s 
samenwerking in de regio, participatie, omgevingsplan, 
vergunningverlening, aanpak van pilots en digitalisering. Een 
van de voorbeelden was de aanpak van de OD NZKG in het 
voortraject van grote bouwaanvragen. 
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OD in de media 
 
April/Mei 
 
* Medio mei heeft tata groots gevierd dat de eerste 
paal in de grond ging voor de hal van Harsco die 
omwonenden beter moet beschermen tegen het stof 
dat kan ontstaan bij het kiepen van slakken. 
(NH Dagblad, IJmuider Courant, Echo.nl, Haarlems 
Dagblad, NH RTV) 
* De inwoners van Diemen verzetten zich tegen de 
komst van de biomassacentrale van Nuon in hun 
gemeente. Medewerkers van de OD zijn meerdere 
malen op inspraakavonden geweest om uitleg te 
geven over de procedure. (Diemerkrant.nl, NH 
Dagblad, Energeia, Echo.nl) 
* Ook de inwoners van Zaandam zijn niet blij met hun 
biomassacentrale. Vanuit onderzoekbureau MOB uit 
Nijmegen is kritiek op de centrale. Medewerkers van 
de OD zijn aanwezig geweest op bewonersavonden 
om uitleg te geven over de procedure en gaan het 
gesprek aan met een vertegenwoordiger van MOB. 
(NH Dagblad, IJmuider Courant) 
* Patrick Teunissen, adviseur Duurzaamheid, vertelde 
in een interview over het CO2 Café. Een 
ontmoetingsplek voor ondernemers om hen te wijzen 
op de informatieplicht die op 1 juli ingaat. Per 
branche zijn aparte maatregelen benoemd, waarmee 
bedrijven energie kunnen besparen.  
(NH Dagblad) 
 

 

 

OD met informatieplicht in CO2 café  

 
In mei organiseerde de OD NZKG samen met de Green 
Business Club Zaanstad en de gemeente Zaanstad een 
inspiratie- en informatieavond over succesvol verduurzamen 
voor ondernemers; Het C02 Café! De OD NZKG informeerde op 
deze avond over de nieuwe informatieplicht voor bedrijven. 
 

BUS-procedure gedigitaliseerd 

De OD NZKG presenteerde tijdens een symposium met trots 
het digitaliseringsproces bij het doen van BUS-meldingen 
(Besluit Uniforme Saneringen). Aanwezig waren 
adviesbureaus, overheden en andere partijen die veel te 
maken hebben met saneringsmeldingen bij het tijdelijk 
uitplaatsen van grond. Dit meldingenproces verloopt nu vrijwel 
compleet digitaal. Bepaalde gegevens hoeven maar één keer 
ingevuld te worden; dit levert alle partijen efficiëntie en 
tijdwinst op. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




