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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.

AFAS live!

Bodemkwaliteitskaart PFOS
De OD NZKG
heeft samen
met
gemeenten,
provincie en
waterschappen
een set kaarten
opgesteld, die
de gehalten
PFOS en PFOA
in de bodem in
de regio in beeld brengen. Met het opnemen van de kaarten in
hun PFAS-bodembeleid maken gemeenten het verplaatsen van
grond binnen de regio eenvoudiger en goedkoper. Daardoor is
er minder vertraging van projecten.

Op 6 januari 2020 heeft de OD
AFAS in gebruik genomen. Met
dit nieuwe systeem regelt de
OD voortaan zelf financiële
zaken en HR-zaken. AFAS
heeft ook een handige app
voor telefoon of iPpad,
waardoor het gebruik van het
systeem voor manager en
medewerker laagdrempelig is.

Circulaire economie speerpunt bij de OD
Bij de OD is het thema circulaire
economie één van de vier
speerpunten de komende vijf jaar!
Om dit speerpunt vorm te geven is
het Programma Circulaire Economie
opgezet. De OD zet de kennis en
expertise in voor de versnelling van
de transitie naar een circulaire
economie. Dit in aansluiting op de
ambities van onze opdrachtgevers.

OD in Green Business Club Zaanstad

Tata Steel actueel
Op 24 februari is het conceptbesluit voor de binnenschil van
de hal bij Harsco Metals b.v.
genomen. Dit betekent dat de
verwerking van de Roza-slak
vanaf medio april stapsgewijs
inpandig kan worden verwerkt.

De OD NZKG, de gemeente Zaanstad en Zaanse bedrijven en
organisaties vonden elkaar al op de thema’s: energietransitie,
mobiliteit en circulaire economie. Het was dus een kleine stap
voor de OD om in te stappen bij de partners in de Green
Business Club Zaanstad (GBC). Samen werken we aan het
verduurzamen van de Zaanse regio.

Eerste Dag van de Omgevingsdienst
VTH-beleid vastgesteld
Het ‘Regionaal uniform uitvoerings- en
handhavingsbeleid NZKG 2019 t/m 2022’
is vastgesteld door: colleges van B&W en
het college van GS van Noord-Holland.
Het beleid beschrijft hoe de OD NZKG te
werk gaat. Aan de hand van een
toekomstgerichte ontwikkelagenda
implementeert de OD met alle
deelnemers dit nieuwe beleid. Gestart is
met het thema geur en vervolgens zullen
we, aan de hand van de daarmee verkregen systematiek, de
andere thema’s uit het leefomgevingsdomein ontwikkelen.

Een delegatie van de OD nam deel aan de eerste ‘Dag van de
Omgevingsdienst’ in het Provinciehuis van Utrecht. Aan bod
kwam: Modernisering VTH (inzet van data en focus op
outcome); stikstof, circulariteit en klimaat;
samenwerking tussen de omgevingsdiensten; Omgevingswet &
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
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Arbeidsmarktcampagne scoort goed

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Onze nieuwe arbeidsmarktcampagne doet het buitengewoon
goed in de media. Naast tijdelijke uitingen op opvallende abri’s
en billboards wordt continu online campagne gevoerd op
onder meer LinkedIn en Twitter met als doel: zichtbaarheid en
naamsbekendheid vergroten. Tijdens de eerste
campagneperiode (11 november t/m 8 december ’19) hebben
op LinkedIn maar liefst 220.001 mensen een campagne-uiting
gezien (KPI was 98.400). Op Twitter (16 december ’19 t/m
12 januari ’20)waren dat 537.501 mensen (KPI was 240.000.
Het totaal aantal bezoeken aan onze nieuwe Werken-bij
website staat nu op: 6.800. We bekijken de toekomst met veel
vertrouwen!

De OD NZKG organiseerde namens de provincies NoordHolland, Utrecht en Flevoland en in samenwerking met het
RIVM, Votob en ORAM een bijeenkomst voor bedrijven over de
regels rond Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De twaalf
provincies hebben afgesproken om bij bedrijven waarvoor zij
het bevoegde gezag zijn, te inventariseren hoe zij daarmee
omgaan. De OD NZKG voert deze inventarisatie uit in opdracht
van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Dashboard energiebesparing

Succesvolle aanpak zij-instromers
Net als voor andere werkgevers is het
voor de OD een uitdaging goede
nieuwe medewerkers te vinden en te
binden. Bij de werving van nieuwe
toezichthouders Milieu is met
succes een nieuwe benadering
uitgerold. Onder het motto ‘techniek
kun je leren’ zijn vier zij-instromers aangenomen. Tijdens een
selectiedag zijn ze o.a. getest op hun besluitvaardigheid,
omgaan met weerstand en lef. In een periode van maximaal
twee jaar worden zij opgeleid tot toezichthouder Milieu.

In januari heeft de OD tijdens het EZK-congres ‘Partners in
energie-uitdagingen’ het door ons ontwikkelde dashboard voor
de informatieplicht energiebesparing toegelicht. Het dashboard
geeft grafische informatie weer op basis van
energiebesparende maatregelen bij ca. 3.200 bedrijven. In het
dashboard zijn ca. 150.000 gegevens verwerkt.

OD in de media

Derde pool Technisch Traineeship

* Aftreden Tekin – NH Nieuws, Volkskrant, Gooi- en
Eemlander
*Sinterkoelers/Tata stoot meer uit dan
verwacht/vergrotende klachten – Lokale
nieuwsbladen, Telegraaf, NH Dagblad, NH Nieuws,
Volkskrant
*Tata loost gif, foto’s vastgelegd - Volkskrant
*Harsco in hoger beroep tegen dwangsommen –
NH Dagblad
*Energie besparen met datacenters en LEAP – RvO
en vakbladen
*Recordoverslag met fossiele brandstoffen in
Amsterdamse Haven – Diverse vakbladen
*Beveiligingslek met data/cybersecurity –
*Havenbedrijf Amsterdam
*Arbeidsmarktcampagne – Werf&
*CO2 en PFAS – Omgevingsweb.nl, havenbedrijf
Amsterdam
*Biomassacentrale Diemen – Zaanstad, De Orkaan
*Grond speelplaatsen Oosterpark veilig voor
kinderen – Oost Online
*AEB moest permanent 'zeer kostbare' brandweer
inhuren na veiligheidsincidenten – AT5

In maart start de OD NZKG met een derde pool van ons
Technisch Traineeship met negen nieuwe trainees. Net als
vorig jaar worden zij op verschillende plekken binnen onze
organisatie opgeleid tot vakspecialist. Dit kan zijn als
vergunningverlener, toezichthouder of informatieanalist. De
trainees worden begeleid door mentoren uit het vakgebied en
krijgen trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling
en vakinhoud.
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