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Week van het BIS
Van 11 t/m 15 januari organiseerde de OD NZKG de Week van het BIS (Bodeminformatiesysteem). 

De OD NZKG heeft een visie ontwikkeld om één regionaal systeem te hebben dat voor iedereen 

toegankelijk is, in de geest van de Omgevingswet. Elke dag waren er goed bezochte online 

presentaties van bodemspecialisten en informatieadviseurs van de OD NZKG en van gastsprekers 

van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Nazca Solutions, gemeente Amsterdam, DoorGrond 

Advies en Rijkswaterstaat. Met de opbrengst uit de levendige discussies die ontstonden, hebben 

we de visie aangescherpt. De volgende stap is het delen van onze visie met de opdrachtgevers van 

de OD NZKG. Daarna stellen we een plan van aanpak op om het BIS verder door te ontwikkelen.

Rapport Randstedelijke Rekenkamer
In het rapport ‘Stof tot nadenken’ doet de Randstedelijke Rekenkamer na onderzoek aanbevelingen aan de 

Provinciale Staten van Noord-Holland en aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) om 

de vergunning, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco Metals te verbeteren. 

Voor de Omgevingsdienst liggen deze onder 

andere op het vlak van het herstel van het 

vertrouwen van de omgeving, het sneller 

doorlopen van procedures, en een bredere, 

samenlevingsgerichte aanpak van de VTH-

taken. De OD NZKG ziet de aanbevelingen 

als een bevestiging van de weg die reeds is 

ingeslagen met het Uitvoeringsprogramma 

VTH taken Tata Steel 2020-2022. 



Het programma Circulaire Economie (CE)
De OD NKZG wil bijdragen in de transitie naar een circulaire economie door haar kennis van wet- en 

regelgeving m.b.t afval en grondstoffen en haar ervaring vanuit de praktijk bij bedrijven in te zetten bij het 

creëren van bruikbare circulaire oplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met 

een schoon, veilig en gezond woon- en werkklimaat. 

In de transitie naar een CE zetten wij als OD in 

op het verminderen van het gebruik van 

grondstoffen (afvalpreventie) en het zo 

milieuveilig mogelijk scheiden, hergebruiken 

en verwerken van rest- en afvalstromen. De 

afgelopen maanden heeft de kerngroep 

CE, collega’s van de OD, het programma 

op hooflijnen gepresenteerd en is in de 

eerste week van februari elke dag een 

lid van de kerngroep CE aan het woord 

geweest op intranet als start om CE binnen 

de organisatie meer op de kaart te zetten. 

Status Omgevingswet: voor de zomer zekerheid
Voor de zomer is bekend of de Omgevingswet daadwerkelijk op de beoogde  

ingangsdatum - 1 januari 2022 - ingaat. Daar lijkt het tot nu toe sterk op.  

Sowieso blijft het programma Omgevingswet van de OD NZKG doorgaan 

met de voorbereidingen. Zoals intern de opleidingen opnieuw starten, 

online cursusmateriaal updaten, werkprocessen en het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO) uitwerken en de communicatie intensiveren. En extern 

onder andere gesprekken voeren over de Bruidsschat, leges voorbereiden 

en onder-de-motorkap-sessies voor onze opdrachtgevers organiseren.  

Lower Energy Acceleration Program: LEAP
Met de LEAP coalitie van bedrijven en overheden uit de Amsterdamse 

datacenterketen hebben we de afgelopen maanden een 

energiebesparing gerealiseerd van 10%. Dit door datacenters, 

zonder prestatieverlies, in de ‘spaarstand’ te laten draaien. Dit 

is het eerste resultaat uit de pilots die zijn gedaan bij onder 

andere Schiphol, KPN, Rabobank en bij onze eigen organisatie. 

Doel van de datacenter-energiebesparingscoalitie LEAP (Lower 

Energy Acceleration Program) is het energieverbruik met 20 tot 

40 procent te reduceren in de komende drie jaar. Eind november 

wonnen we met dit initiatief de Computable Awards 2020. 



Koppeling met Decentrale Regelgeving 
en Officiële Publicaties: DROP
Veel gemeenten gebruiken een app waarmee alle verleningen van vergunningen bekend gemaakt 

worden. Bij de OD NZKG is nu voor onze bekendmakingen van Amsterdam een koppeling met 

DROP, zodat alles in hetzelfde systeem terechtkomt. DROP staat voor Decentrale Regelgeving 

en Officiële Publicaties. Dit systeem 

begeleidt organisaties bij het publiceren 

van regelingen en bekendmakingen. Alle 

publicaties die via DROP gedaan worden zijn 

zichtbaar op officielebekendmakingen.nl

Aanschaf Flir IR camera
Het ziet eruit als een hobbycamera voor vakantiefilmpjes, maar onze 

nieuwste aanwinst is een hypergeavanceerd instrument. Met de FLIR IR-

camera kunnen inspecteurs uitstoot en lekkages van vluchtige organische 

stoffen detecteren die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Dat zijn 

stoffen die makkelijk verdampen, zoals componenten van brandstoffen 

en oplosmiddelen zoals benzeen. Met de camera kunnen foto’s en 

filmbeelden worden gemaakt, waarbij je de gassen als een soort 

rookpluim in beeld krijgt. Onze inspecteurs zijn hier erg blij mee: ”Hiermee zetten we een grote stap 

vooruit in ons toezicht op onder andere de benzineterminals in het Westelijk Havengebied.” 

Rapport Commissie van Aartsen
Op 4 maart verscheen het rapport en de OD NZKG staat positief tegenover de aanbevelingen die tot 

verbeteringen van ons werk en daarmee tot een gezondere leefomgeving leiden. Het rapport heeft de 

nodige aandacht in de pers gekregen. De commissie noemt een aantal aanbevelingen die wij samen met 

andere omgevingsdiensten, Omgevingsdienst NL en zowel onze eigenaren als opdrachtgevers de komende 

tijd uitvoerig bespreken. Een goed functionerend VTH stelsel kan bijdragen aan een veilige en gezonde 

omgeving. Dat is waar wij ook voor staan; het waarborgen van een veilig en leefbaar Noordzeekanaalgebied.



Afscheid Emmy en start Loes
We hebben digitaal afscheid genomen van Emmy. Zij zat ‘In de hoofdrol’ in een divers programma 

met allerlei (oud) collega’s aan het woord. Van dit programma is een film gemaakt, die afgespeeld 

is voor de collega’s van de OD NZKG. Loes heeft zich intern voorgesteld via een filmpje. Na 

het introducerende filmpje, was zij beschikbaar voor vragen. Het was een goed bezochte 

introductie: ruim 300 collega’s waren hierbij aanwezig en stelden uiteenlopende vragen zowel 

werk- als privé gerelateerd. Dat was een mooie mix en een goede interne start voor Loes. 

Start project Nieuwe Visie op de werkplek
Met de coronacrisis kwam de gedachtegang over een nieuwe manier van werken met een optimale 

balans tussen werk en privé in een stroomversnelling. De DR heeft de visie vormgegeven, deze in 

vier pijlers onderverdeeld en afgelopen najaar in alle teams besproken. Deze teamsessies hebben 

veel input opgeleverd en nu gaan we aan de slag. We trappen het project eind maart af met 

een filmpje waarin opdrachtgever Colinda Geertsma en opdrachtnemer Jeroen van der Linden 

toelichting geven op het project én collega’s 

oproepen om mee te denken. Dat doen we in vier 

werkgroepen, die elk een van de pijlers voor zijn 

rekening neemt en verder uitwerkt. Het doel is 

om voor de zomer de hoofdlijnen voor de nieuwe 

situatie, die staat voor plezier, verbinding, flexibel, 

duurzaam en maatwerk, te hebben staan. Ook 

de OR is actief bij dit onderwerp betrokken.

Sleuteloverdracht  
dependance  
Wijk aan Zee 
Vrijdag 12 februari heeft de 

voorzitter van dorpshuis 

Wijk aan Zee op symbolische 

wijze de sleutels van de 

dependance van de OD NZKG 

overhandigd aan collega Erik 

Petit. De dependance zal in het begin voornamelijk als aanlandplek worden gebruikt door 

twee wisselende toezichthouders die inspecties doen op het terrein van Tata Steel. Op deze 

manier kunnen we beetje bij beetje kennismaken met de locatie en de beheerders van het 

dorpshuis. De inloopspreekuren voor de omgeving zullen zo snel als de coronamaatregelen het 

toestaan worden opgestart, maar dit zal nog wel een paar weken op zich laten wachten. 


