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Afsprakenkader ODIJ en Uitvoeringsprogramma 2019
In de voorlaatste GS vergadering van vorig jaar, heeft het college het Afsprakenkader
(dienstverleningsovereenkomst) en het Uitvoeringsprogramma 2019 van de Omgevingsdienst
IJmond (ODIJ) vastgesteld. Op basis van beide documenten is de opdracht voor de uitvoering van
de bodemtaken (bodemtoezichtstaken en plustaak vergunningverlening bodem) aan ODIJ
verstrekt. Lopende het jaar zal ODIJ middels voortgangsrapportages rapporteren over de
voortgang van de uitvoering van de taken. Middels de jaarrapportage 2019 zullen uw Staten
geïnformeerd worden.
Nieuw dit jaar is de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken Provinciale Monumenten,
conform de geldende Erfgoedverordening Noord-Holland 2017. Dit betreft een kleine taak die met
de overgang van de vth plus- en basistaken in 2014 en 2016 nog bij de provincie is gebleven. Met
ingang van 2019 voert de omgevingsdienst deze taak voor alle provinciale monumenten in de
hele provincie uit. Het toezicht door ODIJ zal geschieden op basis van een melding van GS. Het
mandaat en het Afsprakenkader zijn hier overeenkomstig op aangepast.
Beleidskader VTH milieu en VTH-strategie milieu 2019-2020
Begin dit jaar heeft het college het Beleidskader VTH milieu 2019-2022 en de VTH-strategie milieu
2019-2022 van ODIJ vastgesteld. Middels een brief bent u hierover geïnformeerd. Het
Beleidskader VTH milieu 2019-2022 en de VTH-strategie milieu 2019-2022 vormen het
uitvoerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in 7.2 van het Besluit omgevingsrecht van de
Omgevingsdienst IJmond. Met de VTH-strategie wordt vastgelegd welke strategie wordt
gehanteerd bij het gezamenlijk realiseren van de meerjarige doelen en prioriteiten in de IJmond
met de partners.
Voorwaarde voor een succesvolle en integrale aanpak van problemen in de fysieke leefomgeving
is dat prioriteiten zowel lokaal, regionaal als landelijk voldoende samenhang vertonen. Ook het
creëren van een level playing field is een belangrijke opgave. Het opstellen van een Beleidskader
en strategie voor de uitvoering van de VTH taken door ODIJ draagt hieraan bij. De gemeenten en
provincie Noord-Holland hebben gezamenlijk de meerjarige doelen, prioriteiten en strategie op
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu voor het werkgebied van ODIJ
in voornoemde documenten vastgelegd. Tezamen vormen deze documenten het uitvoerings- en
handhavingsbeleid zoals bedoel in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht.
De opdrachtgevers van de ODIJ behouden met de vaststelling van het Beleidskader en de strategie
hun bestuurlijke afwegingsruimte. Zo blijft er, naast de samen overeengekomen
gemeenschappelijke prioriteiten voor het werkgebied van ODIJ, bijstelling mogelijk naar lokale
inzichten en voorkeuren. Iedere opdrachtgever kan in het jaarlijks op te stellen
uitvoeringsprogramma eigen prioriteiten benoemen.
Eén van deze prioriteiten voor 2019 is de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) waar
extra aandacht vanuit het Rijk voor wordt gevraagd. ODIJ maakt voor de provinciale bedrijven
binnen haar werkgebied inzichtelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot ZZS en of
aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarnaast zal ODIJ extra inzet plegen om bedrijven die
onder provinciaal bevoegd gezag vallen te bewegen tot het nemen van
energiebesparingsmaatregelen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Energieakkoord en het
Klimaatakkoord.

OD NZKG+
Eind 2018 en begin 2019 is in opdracht van de besturen van de provincie Noord-Holland, de
Omgevingsdienst IJmond en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, door een externe partij,
verkend wat het vervolg van het Bestuurlijk Akkoord uit 2012 kan zijn. Op basis van deze
verkenning wordt door de drie opdrachtgevers gezamenlijk een vervolgopdracht uitgewerkt voor
beide OD-directeuren om een stevige toekomstbestendige stap te zetten in het werken als één
overheid rondom de natte as van het Noordzeekanaalgebied.

