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Voorwoord
Beste lezer,
De zomer staat voor de deur en de meesten van u zullen uitkijken
naar een welverdiende vakantie. Even weg uit de dagelijkse praktijk
en samen met familie of vrienden genieten en opladen voor de
maanden die komen.
‘Samen’ is ook één van de kernwaarden die de OD NHN wil
uitdragen. Samen als collega's, maar vooral ook samen met u als
opdrachtgever, ketenpartner, ondernemer of inwoner van NoordHolland Noord zorgen we voor onze leefomgeving.
Wilt u trouwens in een notendop zien hoe onze specialisten dagelijks
samenwerken? Wij stellen ons graag aan u voor in onze bedrijfsfilm
direct hieronder.

Online versie

Handelingsprotocol lichtpuntje in ellende dumping drugsafval
Er bestaat geen afvalstation voor drugsafval en dus wordt dit
doodleuk gedumpt. In (lekkende) vaten op afgelegen plekken, in het
riool en in het oppervlaktewater. Of door simpelweg een vrachtwagen
in de brand te steken en via een rits aan andere levensgevaarlijke
acties voor mens, dier en milieu.
Handhavers/toezichthouders bij de Omgevingsdienst Noord HollandNoord maken zich zorgen over de toename van de dumpingen in
Nederland. Alleen al in het werkgebied van OD NHN zijn in 2021
dertien dumpingen aangetroffen.

Estafette van het bestuur
Wat is de toegevoegde waarde van de OD NHN, waar speelt
ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst?
In deze rubriek schijnt een bestuurder van de OD NHN zijn
of haar licht over onze dienst. Daarna geven ze het stokje
door aan een andere bestuurder.
Deze nieuwsbrief Michiel Wouters, wethouder in de
gemeente Den Helder en lid van het Dagelijks Bestuur van
de OD NHN.
'De OD NHN heeft voor mij aangetoond dat de regionale
aanpak werkt. De OD heeft zich ontwikkeld als een
kenniscentrum. Ondanks de constante discussie over de
kosten is het naar mijn mening duidelijk dat ook efficiëntie
zich heeft bewezen.'

Provincie helpt gemeenten met stikstofprobleem bij woningbouw
Noord-Holland heeft te maken met een grote
woningbouwopgave: tot 2030 moeten er 165.000 woningen bijgebouwd
worden. Voor de bouw en het gebruik van woningen is stikstofruimte
nodig. Daar ligt een uitdaging, want die ruimte is er nauwelijks.
-Ingezonden-

Regelmatig is er overleg tussen gemeenten en provincie over
woningbouwplannen. Het doel van de provincie is om de gemeenten
waar mogelijk te helpen. Samen met de Omgevingsdienst Noord
Holland Noord deelt ze kennis over de regels van de Wet
natuurbescherming en nieuwe landelijke ontwikkelingen.

Stikstofkaart helpt kleinschalige woningbouw vooruit
De stikstofemissie in ons land moet drastisch dalen. Het doel is
bekend: herstel van de flink aangetaste natuur. Als neveneffect dreigt
de kleinschalige woningbouw stil te vallen. Hantering van een slim
instrument kan dit voorkomen.
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vond daar iets op: een
instrument dat direct duidelijk maakt of in een gebied maximaal twee,
vijf of elf woningen gebouwd mogen worden. Zónder dat deze
kleinschalige plannen afzonderlijk doorgerekend hoeven te worden.

Strenger toezicht gebruik knalapparatuur na toename klachten
De toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
gaan dit jaar in vier gemeenten strenger toezien op het gebruik van
knalapparatuur door telers. Deze strengere controles houden ze in
Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec.
Knalapparatuur wordt vooral in de akkerbouw en fruitteelt gebruikt om
vogels en wild met een harde knal te verjagen. Die knal is tot op grote
afstand te horen en leidt steeds vaker tot klachten van omwonenden.

Intensief inperken invasief offensief met vergunningverlening
De Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse duizendknoop, de
halsbandparkiet en de watercrassula. Allemaal exoten, die van nature
niet in Nederland voorkomen, maar zich prima thuis voelen in ons
land en klimaat.
Deze invasieve soorten kunnen voor beschermde dier- en
plantensoorten een gevaar vormen. Vergunningverleners van de Wet
natuurbescherming doen hun uiterste best om verspreiding van de
exoten tegen te gaan. Zo ook bij de watercrassula.

Omgevingswet leidt tot extra inventarisatie externe veiligheid
Door de komst van de Omgevingswet moeten in Noord-Holland meer
milieubelastende activiteiten worden geïnventariseerd, die voorheen
als niet risicovol werden beschouwd. Dat betekent de inventarisatie
van tanks bij waterstoftankstations, gasdrukregelmeetstations en de
kleinere (vaak particuliere) propaantanks.
Voor veel tanks kan relatief gemakkelijk worden achterhaald waar
deze zich bevinden en worden vastgesteld welke risico’s daarbij
horen. Voor de kleinere propaantanks is dat meer complex.
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