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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. 

 

Wethouder en commissie Amsterdam op 
bezoek  

In januari 
bezocht de 
Amsterdamse 
wethouder 
Marieke van 
Doorninck de 
OD NZKG. 
Verschillende 
medewerkers 
vertelden met 

trots en expertise over hun werkveld en over de bijdrage van 
de OD aan de Amsterdamse ambities voor een klimaat 
neutraal 2030 en de rol van de OD bij de versterking van de 
Markermeerdijken. Vervolgens was er een bezoek aan de in 
aanbouw zijnde Gaasperdammertunnel. In februari was het 
bestuur van stadsdeel Noord bij de OD op bezoek. De 
bestuurders kregen een uitleg over de taken en inzet van de 
OD in Amsterdam. Een uitnodiging om een aantal thema's 
verder te verdiepen en verbindingen te leggen met de praktijk 
in Noord hebben wij omarmd. 

Westfrisiaweg 

 

 

Op 30 november 2018 is de Westfrisiaweg geopend door 
minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Elisabeth 
Post. De OD NZKG is ruim 5 jaar betrokken geweest bij de 
aanleg van deze provinciale weg van Heerhugowaard tot 
Enkhuizen. Een tracé van 42 km door 7 gemeenten. Voor dit 
project zijn door de OD in opdracht van provincie Noord-
Holland de omgevingsvergunningen verleend met de daarbij 
behorende constructieve toetsing en het toezicht op de bouw 
voor meer dan 100 werken, zoals viaducten, fietstunnels, 
geluidschermen en duikers. 

 

Samenwerking opdrachtgevers 

Het jaarlijks opstellen én vaststellen van de 
Uitvoeringsovereenkomsten tussen de Omgevingsdienst NZKG 
en de verschillende opdrachtgevers gaat steeds sneller.  

 
 
 
 
 
 
Amsterdam was ook dit jaar weer de snelste met de 
bestuurlijke vaststelling (december). Snel daarna volgden 
Zaanstad en Noord-Holland. Een mooie basis voor de 
samenwerking, ook in 2019.  
 

 

Sloop ADM-terrein 

Op 7 januari 2019 is het 
voormalige ADM-terrein 
ontruimd. Voor de sloop van 
de aanwezige bouwwerken is 
een asbest inventarisatie en 
een sloopmelding vereist. Op 
17 januari 2019 constateerde 
de OD dat er 

sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd, zonder dat een 
inventarisatie van asbestdelen of melding van de sloop was 
gedaan. Hierdoor is toezicht op de sloop en de afvoer van 
sloopafval niet mogelijk. De OD heeft daarom de 
sloopwerkzaamheden stilgelegd en een last onder dwangsom 
opgelegd. Vanwege de ernst van de overtredingen onderzoekt 
het OM of dit strafrechtelijk moet worden vervolgd.  
 

 
Dwangsom Harsco 

De grafietregen van 
Harsco zorgde voor 
veel overlast en boze 
reacties van 
omwonenden. Er werd 
zelfs een brief om hulp 
geschreven aan 
premier Mark Rutte. 
Sinds november 2018 

zijn er geen grafietincidenten meer geweest. Wel heeft de OD 
NZKG tussen november en februari 30 maal geconstateerd dat 
er teveel stof is uitgestoten waar de omgeving last van kon 
hebben. Daarvoor is het bedrijf beboet met een dwangsom ter 
hoogte van 150.000 euro. Inmiddels is een tweede last onder 
dwangsom opgelegd: na 12 overtredingen kost dit Harsco 
300.000 euro. Er zijn inmiddels definitieve plannen voor de 
bouw van een hal over het gebied waar de Rozaslak wordt 
gestort zodat de stofoverlast drastisch afneemt. 
  
 

Bestuurlijk Bodemberaad 

 
Op 23 januari 2019 
organiseerde de 
provincie Noord-
Holland een 
bestuurlijk 
bodemberaad om 
de warme 
overdracht van het 
bevoegd gezag 
bodem toe te 
lichten aan alle 
gemeentelijke 

bestuurders. De gemeenten worden met de komst van de 
Omgevingswet bevoegd gezag voor de fysieke leefomgeving 
en ook voor bodemverontreiniging. De gemeenten Amsterdam  
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en Zaanstad zijn nu al bevoegd gezag voor deze taak. Er lijkt 
draagvlak, om deze taken die de OD nu uitvoert namens de 
provincie Noord-Holland, ten tijde van de Omgevingswet bij de 
OD te laten maar dan in opdracht van de individuele 
gemeenten. 
 

 
OD start voor het tweede jaar met 

traineeship 
 

 
 
De OD NZKG start vanaf 1 maart 2019 met zes trainees. Een 
groep jonge, net afgestudeerde enthousiaste mensen, die 
starten bij de disciplines: lucht, duurzaamheid, Milieu, Bouw, 
Bodem (data analist), en milieutoezicht. Vanwege de 
pensioneringsuitstroom en de krapte op de arbeidsmarkt heeft 
de OD een HR-programma, het Technisch Traineeship, dat 
speciaal voorziet in de toestroom en het intern opleiden van 
nieuwe vakmensen.   
 

 

OD biedt hulp bij het realiseren van 
aardgasloze wijken  

 
Nederland staat aan de 
vooravond van een 
grootschalige 
warmtetransitie. Onlangs 
is nieuwe regelgeving 
vastgesteld voor het 
gasloos maken van 
nieuwbouw. In het 

Klimaatakkoord wordt het echt spannend omdat het 
aardgasloos maken van de bestaande bouw op de agenda 
komt, deze opgave heeft effect op iedereen! Om deze opgave 
vorm te geven, heeft de OD NZKG op basis van de kennis en 
expertise ten aanzien van de regio, beschikbare technieken, 
regelgeving en ter inspiratie een afwegingskader ontwikkeld. 
Dit is een hulpmiddel voor overheden om keuzes te kunnen 
maken voor de juiste warmtetechniek in bestaande en 
nieuwbouw wijken. Het rapport is te vinden op de website van 
de OD. 

 

Uniek in Nederland: Omgevingsvergunning 
afgegeven voor Boeing 747-400 
 

Reisorganisatie Corendon 
transformeerde in 
Badhoevedorp twee 
bestaande gebouwen naar 
een hotel. In de tuin bij het 
nieuwe hotel is een vliegtuig  
 

 
 
 
 
 
 
geplaatst. De OD heeft het mogelijk gemaakt de uit de vaart 
genomen, oudste, nog vliegende, Boeing 747 van de wereld 
als attractie te gaan gebruiken.  

 
PFOS 
De OD NZKG is een project gestart om specifieke 
bodemkwaliteitskaarten voor PFOS en PFOA te maken, 
gefinancierd door alle gemeenten en waterschappen binnen de 
NZKG-regio en de provincie Noord-Holland. Door het bepalen 
van achtergrondconcentratieniveaus en het opstellen van een 
ontgravings- en toepassingskaart, kan wettelijk vrijstelling van 
bodemonderzoek worden gegeven en is grondverzet in de 

regio mogelijk. We zijn hiermee de eerste in Nederland.  

 

OD op geluidconferentie ‘The sound we 

need’ 
De OD NZKG was op 17 
januari een van de 
deelnemers aan het 
Eurosonic-Congres in de 
Oosterpoort in Groningen. Wij 
spraken over het 
Amsterdamse 
evenementenbeleid voor een 
internationaal gezelschap van 

geluidsadviseurs uit de evenementenbranche. Er werd kennis 
uitgewisseld over de manier waarop kan worden voldaan aan 

geldende geluidsnormen. 

 
Gebiedsschouw waterleidingduinen 
 

Eind 2018 heeft de OD NZKG de 
rapportage schouw 
grondwaterbeschermingsgebied 
Amsterdamse waterleidingduinen 
afgerond en aangeleverd aan de 
Provincie Noord-Holland. PNH heeft 

de rapportage en aanbevelingslijst positief ontvangen! De OD 
werkte bij de schouw samen met OD IJmond, Waternet en OD 
West-Holland. Er zijn geen grote misstanden aan het licht 
gekomen. Binnenkort gaat de OD aan de slag met een schouw 
in het Noordhollands Duinreservaat. 

 

Toezicht op versteviging Ringdijk in 
Amsterdam 
 
Begin oktober startte 
Waternet, in opdracht van 
Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht, met het verstevigen van 
de Ringdijk in Amsterdam. 
Omdat er in de bodem wordt 
gewerkt houdt de OD NZKG 
toezicht op de omgang met 

eventuele vervuilde grond. Om bomen te sparen wordt de dijk 
van binnenuit verstevigd en aan de ondergrond vastgezet. 

https://mozard.odnzkg.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=41091&mNwc=46&mNch=25y7q8bciu
https://mozard.odnzkg.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=40271&mNwc=46&mNch=s6f1y2h4u5
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OD in de media 

 
Januari/Februari/Maart 
 
* Tata/Harsco- Grafiet- en stofregens zorgen voor 
veel overlast voor omwonenden en beheersen het 
nieuws in de regionale kranten en nationale media: 
- In EenVandaag  
- Volkskrant  
- NOS  
- BIC Nieuws  
- Haarlems Dagblad  
- NoordHollands Dagblad  
- Parool  
- Nu.nl  
- NoordhollandNieuws 
 
* Vergunning Boeing experience Corendon Vliegtuig:  
- tweets en retweets  
 
* Lood in de bodem:  

- witte weekblad (Aalsmeer) 

Tijdens het project kunnen de uitvoerders enkele vervuilde 
spots tegenkomen. Er vinden tot eind februari 2019 
werkzaamheden plaats waarbij wij ook controles zullen 
uitvoeren. Bij de controles tot zover zijn geen overtredingen 
geconstateerd. 

 

OD adviseert projectbureau 
Noordzeekanaalgebied over milieuzonering 

 

 

 

 

 

Het Projectbureau Noordzeekanaalgebied onderzocht welk 
effect de energietransitie en circulaire economie kan hebben 
op de aanwezige industrie in het Noordzeekanaalgebied. De 
OD NZKG adviseerde het Projectbureau hierbij over indicatieve 
milieuzonering rondom installaties en infrastructuur die passen 
bij deze transitie. Het gaat om de milieuthema’s geluid, lucht, 
externe veiligheid en straling.  

 
Speciale tool voor tunnelcontroles  
 

In december 
controleerde de OD 
NZKG, in het kader van 
het wettelijk verplichte 6 
jaarlijkse onderzoek 
naar de veiligheid van 
wegtunnels, de 
Waterwolftunnel. Voor 
dit onderzoek is een 

speciale audit-tool ontwikkeld. Deze tool maakt zowel breed 
als diepgaand onderzoek mogelijk. Tijdens de audit en 
oefening met de hulpdiensten zijn verschillende 
verbeterpunten geconstateerd. De OD NZKG zal de resultaten 
ook onder collega overheden, tunnelbeheerders en andere 
betrokkenen verspreiden. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Biomassacentrale Diemen 

 
De OD NZKG behandelt voor de provincie Noord-Holland de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning van de 
Biomassacentrale van Nuon in Diemen. 

Daarnaast adviseert de OD de gemeente Diemen over de 
ruimtelijke inpassing van de Biomassacentrale. De aanvraag 
krijgt in Diemen en omgeving veel aandacht. 
 

 
 




