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Omgevingsdienst West-Holland
432.892 inwoners | 9.801 bedrijven wet milieubeheer

2017

Omgevingswet

Raadsbijeenkomst duurzaamheid

In 2017 heeft de Omgevingsdienst West-Holland een
subsidie van € 10.000 ontvangen van het interbestuurlijke programma ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’ om
simulatiesessies te organiseren. In deze sessies hebben
provincie, gemeenten en ketenpartners samen geoefend
met de nieuwe afwegingsruimte die gemeenten krijgen
als het gaat om geur, geluid, luchtkwaliteit, bodem en
externe veiligheid. Waar kan, mag of moet een gemeente
straks eigen beleid en regels op formuleren?

Op 13 september organiseerde de Omgevingsdienst
West-Holland voor alle gemeenteraadsleden en de leden
van het Algemeen Bestuur een succesvolle bijeenkomst
over duurzaamheid. De bijeenkomst maakte de (advies)
rol van de Omgevingsdienst bij het verzamelen, delen en
verbinden van kennis en informatie zichtbaar. De dienst
gaat raadsleden nog meer betrekken bij haar beleid en
gaat nog meer meedenken over hoe je inwoners goed
kunt informeren over de voordelen, mogelijkheden en
faciliteiten als het gaat om energiebesparing.

producten
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Grote regionale rol in duurzaamheid
adviezen
vergunningen

754

meldingen

577

klachten

1267

controles

In september vorig jaar zetten 18 deelnemende partijen hun
handtekening onder het Regionaal Energieakkoord Holland
Rijnland, waaronder de Omgevingsdienst West-Holland. Het
is de bedoeling dat de dienst als aanvulling op de bestaande
lokale en regionale activiteiten het energiebesparingsthema
verbreedt en de aanpak uitbreidt. De dienst biedt een
regionaal platform dat kennis en capaciteit efficiënt organiseert met best practices die je gemakkelijk kunt delen.
Daarnaast is de dienst regio-coördinator binnen het
VNG-programma Energiebesparing Gebouwde Omgeving.
Ook lokaal zet de dienst zich in voor duurzaamheid.
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producten
afdeling
toezicht en
handhaving

Hillegom

2017

21.316 inwoners | 519 bedrijven wet milieubeheer
Energiescans

Aandachtdossiers vs aantal klachten

In opdracht van de gemeente coördineerde de
Omgevingsdienst de uitvoering van energiescans bij
19 bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf waarvan de
gemeente de kosten voor haar rekening neemt. Een
gecertificeerd bedrijf bracht een bezoek aan de bedrijven
om de energiesituatie in kaart te brengen. De onder
nemers ontvingen een energieadvies met een digitale
tool waarmee ze konden monitoren. Bedrijven kunnen
vaak gemiddeld 30% op de energiekosten besparen met
een terugverdientijd van minder dan drie jaar.

In 2017 heeft de Omgevingsdienst met de gemeente
samengewerkt aan het reduceren van een overlastsituatie
bij een forelvisvijver en een aardappelgroothandel. De
gemeente en de omgevingsdienst trokken gezamenlijk
op in het overleg met de bedrijven en de omwonenden,
in het frequent toezichthouden en in het uitvoeren
van geluidsmetingen. Hierdoor dienden inwoners van
Hillegom aanzienlijk minder klachten in dan voorzien.

producten
132
7
48
20

Project geluidsanering verkeerslawaai
adviezen
vergunningen
meldingen
klachten

De Omgevingsdienst heeft subsidie aangevraagd voor
woningen van voor 1986 aan de ’s-Gravendamseweg/
Teylingerlaan te Voorhout Hoofdstraat te Sassenheim
Herenweg/Sweilandstraat en de Oranje NassaulaanOosteinde te Warmond. Van de 42 woningeneigenaren die
de Omgevingsdienst heeft aangeschreven in Hillegom,
troffen 14 woningeigenaren geluidswerende voorzieningen voor de geluidshinder die zij ondervonden door de
N208. De overige woningen kwamen niet in aanmerking
voor voorzieningen of de woningeigenaren gaven geen
toestemming voor het treffen van de maatregelen.

naleving
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projectof aspectcontroles

Kaag en Braassem

26.374 inwoners | 1.064 bedrijven bedrijven wet milieubeheer

2017

Toezicht project stookinstallaties

Grondverzet Kaag en Braassem

In een gemeente met veel agrarische bedrijven komen
veel stookinstallaties voor. In 2017 schreven wij 53
bedrijven aan met een stookinstallatie met het verzoek
om het keuringsrapport te leveren. De keuringen bij
stookinstallaties zijn vaak een vergeten onderdeel. Met
name de keuring van de gasleiding is bij veel ondernemers onbekend. De Omgevingsdienst vindt het belangrijk
dat bedrijven zich bewust zijn dat zij ook de keuringen van
stookinstallaties laten uitvoeren. De dienst heeft geconstateerd dat alle stookinstallaties en gasleidingen van de
bedrijven in Kaag en Braasem zijn goedgekeurd.

In Kaag en Braassem vond vorig jaar veel grondverzet
plaats, vooral van en naar het weilanddepot aan de
Kerkweg te Woubrugge. Bij het verplaatsen van grond
gelden regels. De Omgevingsdienst heeft daarop toe
gezien. Van belang is dat duidelijk is waar de grond
vandaan komt en waar de grond naartoe gaat. Wat is de
kwaliteit van de grond en mag deze toegepast worden
op de nieuwe locatie? Na enig duwen en trekken, zijn de
grondstromen aan de Kerkweg nu duidelijk, melden de
vervoerders zich netjes als ze grond verplaatsen en heeft
de dienst inzichtelijk wat de kwaliteit is van de grond.

producten
121
6
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RO-advisering
adviezen
vergunningen
meldingen
klachten

In 2017 heeft de Omgevingsdienst de gemeente 221 keer
geadviseerd over ruimtelijke plannen voor bodem, archeologie, asbest, lucht, MER, ecologie of natuur, geur, geluid en
externe veiligheid. Het ging 52 keer om ecologie. Een mooi
voorbeeld is de advisering over het recreatief gebruik van
het Ghoybos in Oud Ade. Een ecologisch adviesbureau trof
nesten aan van de beschermde buizerd, sperwer en torenvalk. Wij beoordeelden de onderzoeken van het adviesbureau.
Door het opstellen en uitvoeren van een goed ecologisch
werk protocol is geen sprake van een overtreding van de Wet
natuurbescherming en is dus geen ontheffing nodig.
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projectof aspectcontroles

Katwijk

2017

64.532 inwoners | 254 bedrijven wet milieubeheer
Vergunningentraject

Toezicht project stookinstallaties

Voor een groot groente en fruit bedrijf verzorgde de
Omgevingsdienst de begeleiding van het vergunningentraject voor de aanvraag van een energiezuinige
ammoniakkoelinstallatie van 3000 kg. De leefkwaliteit mocht niet in het geding komen bij de uitbreiding omdat het bedrijf op relatief korte afstand van
woningen staat. Na een EED controle liet het bedrijf
een energiebesparingsonderzoek uitvoeren waar enkele
maatregelen uitkwamen zoals het uitvoeren van een
waterbesparingsonderzoek. Deze maatregelen zijn als
voorschriften in de vergunning opgenomen.

In een gemeente met veel glastuinbouw bedrijven komen
veel stookinstallaties voor. Wij schreven 53 bedrijven
aan met een stookinstallatie met de vraag het keuringsrapport te leveren. Stookinstallaties zijn bij keuringen
vaak een vergeten onderdeel. Met name de keuring van
de gasleiding is bij veel ondernemers onbekend. De
Omgevingsdienst vindt het belangrijk dat bedrijven zich
bewust zijn dat zij ook de keuringen van stookinstallaties
opnemen. De dienst keurde de meeste stookinstallaties
en gasleidingen van de bedrijven in Katwijk goed. Bij vier
bedrijven startten we een handhavingstraject.
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Verplichte Energie-audits

5

adviezen

3

vergunningen

26
13

meldingen
klachten

Bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Vanuit het grote belang
van duurzaamheid binnen de gemeente is deze taak voor alle
bedrijven bij de Omgevingsdienst neergelegd. In 2017 heeft
de Omgevingsdienst 70% van de energie-audits van bedrijven
in Katwijk beoordeeld. De Omgevingsdienst toetst of deze
audits voldoen aan de vereiste energiebesparing. Na goedkeuring van de energie-audit hebben bedrijven vier jaar de
tijd om met de voorgestelde energiebesparende maatregelen
aan de slag te gaan. In 2018 gaat de dienst verder met de
bedrijven die nog geen energie-audit hebben ingediend.
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projectof aspectcontroles

Leiden

2017

123.661 inwoners | 2.595 bedrijven wet milieubeheer
Biotechnologie

Uitvoering duurzaamheidsregeling

In 2017 heeft de Omgevingsdienst, in zeer korte tijd,
de vergunning verleend voor een bedrijf dat zich bezighoudt met biotechnologie, op het Bio Science Park.
Deze t echnologie is in Leiden van groot economisch
belang, ook voor de verdere ontwikkeling van het park.
Het bedrijf wilde een nieuwe vestiging realiseren en
was gebaat bij een snelle service die wij op onze beurt
verleend hebben. Het bedrijf heeft aangegeven dat zij
erg blij was met ons kordate handelen.

De Omgevingsdienst West-Holland coördineerde vorig
jaar 552 subsidieaanvragen voor de duurzaamheids
maatregelen van woningeigenaren, in opdracht van de
gemeente. De dienst controleerde of woningeigenaren
in aanmerking kwamen voor de subsidie en of zij de
maatregelen hadden doorgevoerd. Zij keerde aan 430
aanvragers het geld uit.

producten
385
10
197
100

IJshal
adviezen
vergunningen
meldingen
klachten

Tijdens een inspectie van de Omgevingsdienst West-Holland
bij de ijshal in Leiden halverwege het jaar bleek de koelinstallatie verouderd. Hierdoor kwam het veilig functioneren
in het gedrang. De ijshal maakte gebruik van ammoniak in
de installatie. Om de veiligheid van de sportaccommodatie
te kunnen garanderen heeft de Omgevingsdienst toezicht
gehouden op de juiste uitvoering van de maatregelen die de
ijshal moest nemen. De schaatshal kon vlak voor het schaatsseizoen weer open.
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projectof aspectcontroles

Leiderdorp

2017

27.128 inwoners | 594 bedrijven wet milieubeheer
Energiescans

Duurzaamheidsmarkt

In 2017 coördineerde de Omgevingsdienst 14
energiescans bij het Midden- en Kleinbedrijf voor de
gemeente. Een gecertificeerd bedrijf bracht een bezoek
aan de bedrijven om de energiesituatie in kaart te
brengen. De ondernemers ontvingen een energieadvies
met een digitale tool om te kunnen monitoren. De maat
regelen die bedrijven konden nemen, varieerden van het
goed inregelen van installaties tot een betere verlichting.
Bedrijven kunnen vaak gemiddeld 30% op de energiekosten besparen met een terugverdientijd van minder
dan drie jaar.

Samen met de gemeente organiseerde de Omgevings
dienst een duurzaamheidsmarkt voor inwoners over
duurzaamheidsleningen, isolerende maatregelen en
andere duurzaamheidsinitiatieven. De dienst gaf deze
voorlichting omdat we namens de gemeente uitvoering
geven aan de verstrekking van duurzaamheidsleningen.
Daarnaast verzorgde de dienst samen met de gemeente
presentaties over tanken met waterstof, het bijenlandschap en ledverlichting.

producten
19
1
67
29

RO-advisering Amaliaplein
adviezen
vergunningen
meldingen
klachten

In 2017 heeft de Omgevingsdienst de gemeente geadviseerd
over de ruimtelijke plannen rondom het Amaliaplein. Voor
de woningen gelden aangepaste geluidsnormen vanwege
het verkeer. De procedure tot vaststelling is verzorgd door de
Omgevingsdienst. Daarnaast adviseerden we ook over geluid
afkomstig van de supermarkt en het bestaande zwembad de
Does in relatie tot de woningen en over bodem, luchtkwaliteit en externe veiligheid vanwege de ligging van het plangebied ten opzichte van de (verdiepte) A4.

naleving
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projectof aspectcontroles

Lisse

2017

22.717 inwoners | 579 bedrijven wet milieubeheer
Energiescans scholen

Toezichtsprojecten

In Lisse heeft de Omgevingsdienst zes energiescans
uitgevoerd bij basisscholen en één energiescan bij een
middelbare school. De dienst maakte van deze energiescans een adviesrapport voor de gemeente en monitorde
het energieverbruik. De energiemaatregelen die scholen
konden treffen varieerden van het goed inregelen van
installaties tot een betere verlichting.

Ook in 2017 voerden we diverse toezichtprojecten uit
binnen ons gehele werkgebied. De inzet per gemeente
was afhankelijk van het aantal aanwezige bedrijven per
branche in de gemeente. In Lisse ging het om zwembaden, stookinstallaties in de (glas)tuinbouw, vetafscheiders in de horeca, vuurwerkverkooppunten, opslag &
transport bedrijven en loonwerkers. Door een project
matige aanpak waren controles efficiënter en doelgerichter omdat we vergelijkbare bedrijven op dezelfde
manier controleren.

producten
135
2
28
19

Schiphol
adviezen
vergunningen
meldingen
klachten

Voor Schiphol adviseerde De Omgevingsdienst de gemeente
over de inbreng in de bestuurlijke overleggen en ra adsvragen
en over de klachten van inwoners. We analyseerden g
 egevens
van geluidsmeetposten en klachten over vliegtuiglawaai
en rapporteerden de gemeente hierover. In Lisse is sprake
van een actieve bewonersgroepering die via politiek en
pers aandacht vraagt voor de geluidshinder van Schiphol.
De wethouder voerde regelmatig overleg met de bewoners
over hun klachten. De Omgevingsdienst ondersteunde de
wethouder hierbij. De dienst blijft de ontwikkelingen van het
Schipholdossier op de voet volgen.

naleving
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projectof aspectcontroles

Nieuwkoop

2017

27.914 inwoners | 1.345 bedrijven wet milieubeheer
Grotere inzet op toezichtprojecten

Wethouder Paul Platen op bezoek bij
Burg Ter Aar

Vorig jaar heeft de Omgevingsdienst voor de gemeente
Nieuwkoop veel hercontroles van stookinstallaties,
vetafscheiders en opslag- en transportbedrijven gedaan.
De Omgevingsdienst en de gemeente vinden het
belangrijk om bij de controles prioriteit te geven aan
deze aspecten omdat de keuringen bij s tookinstallaties,
met name de keuring van de gasleiding, vaak een
vergeten onderdeel zijn. Ook het lozen van vet op de
riolering kan een forse kostenpost voor de gemeente
opleveren en het niet juist opslaan en vervoeren van
gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee.

producten
137

Advisering Schipholdossier
adviezen

10

vergunningen

69

meldingen

61

In 2017 is wethouder Paul Platen met de Omgevingsdienst
op bezoek geweest in Ter Aar, bij een van de grootste
limonadeproducenten in Europa. Het bedrijf gaf een
rondleiding en vertelde over de bedrijfsvoering en de
processen. Twee toezichthouders van de Omgevingsdienst
hebben samen met de wethouder en een vertegenwoordiger van het bedrijf de productiehallen bekeken
en aangegeven op welke aspecten zij controleren. De
wethouder heeft een positief gevoel overgehouden aan
het bezoek en het werk van de Omgevingsdienst.

klachten

Voor Schiphol focust de Omgevingsdienst op reductie van
geluidshinder. De dienst had vorig jaar regelmatig overleg
met de Omgevingsraad Schiphol en vertegenwoordigers
van de bewoners. We zorgden voor een goede voorbereiding en ondersteuning van de wethouder. We analyseerden
gegevens van geluidsmeetposten en klachten over vliegtuiglawaai, rapporteerden erover en gebruikten de gegevens om de wensen van de opdrachtgevers te onderbouwen.
Daarnaast adviseerden we de wethouder in zijn rol als voorzitter van het bestuurlijk cluster Groene Hart en als trekker
van de media-actie ‘ikstemvoorstilte.nl’.

naleving
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projectof aspectcontroles

Noordwijk

2017

25.867 inwoners | 967 bedrijven wet milieubeheer
Taskforce bouw

B(l)oeiende Bollenstreek

Vorig jaar heeft de Omgevingsdienst veel tijd en energie
gestoken in het verbeteren van de afhandeling van bouw
vergunningaanvragen omdat inwoners en ondernemers
te lang moesten wachten op de afhandeling van hun
aanvraag en omdat de bereikbaarheid van de helpdesk
te wensen overliet. Zo ontstonden er ook enkele vergunningen van rechtswege. De dienst en de gemeente pasten
daarom de samenwerkingsafspraken aan en verbeterden
de toegankelijkheid van de helpdesk. De inwoners en
ondernemers zijn nu meer tevreden over de afhandeling
van de aanvragen.

Vorig jaar verzorgde de Omgevingsdienst het project
leiderschap voor het gebiedsprogramma ‘Beleef de 
b(l)oeiende Bollenstreek jaarrond’ voor de gemeente.
Een aantal ‘parels’ uit dit programma liggen in Noordwijk,
waardoor hier ontwikkelingen mogelijk zijn met financiering vanuit de provincie en de regio. ODWH heeft de visie
voor de streekbrede parel ‘Strand en Duinen’ voor haar
rekening genomen. Bestuurders uit de regio stelden deze
visie in februari van dit jaar vast. Daarnaast vertegenwoordigde de dienst Noordwijk bij de totstandkoming van
andere streekbrede visiedocumenten.

Asbest Sancta Maria

producten
51
0

adviezen
milieuvergunningen

44

milieumeldingen

66

milieuklachten

Een aannemer had bij het stralen en verbouwen van gebouwen
in het gebied Sancta Maria straalgrit gebruikt. Halverwege
vorig jaar werd bekend dat dit staalgrit asbest bevatte. De
Omgevingsdienst West-Holland heeft erop toegezien dat de
aannemer de juiste maatregelen nam om de gebouwen vrij te
maken van asbest. Ook informeerde de dienst, samen met de
GGD, omwonenden snel waardoor onrust is uitgebleven.

363 bouw/kapvergunningen
299 bouwcontroles
129 bouwklachten

naleving
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64%
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bedrijfscontroles
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projectof aspectcontroles

Noordwijkerhout

2017

16.318 inwoners | 488 bedrijven wet milieubeheer
Detachering medewerkers

Overdracht taken

De Omgevingsdienst West-Holland heeft vorig jaar
enkele medewerkers gedetacheerd bij de gemeente
Noordwijkerhout om de vergunningverleningstaken voor
inwoners en ondernemers uit te kunnen blijven voeren.
De gemeente had niet voldoende medewerkers beschikbaar om deze werkzaamheden uit te kunnen

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om de
uitvoering van de VTH (Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving) taken onder te brengen bij de
Omgevingsdienst West-Holland. We hebben samen met
de gemeente bepaald hoe we de samenwerking vorm
willen geven, wat de gemeente gaat overdragen en wat de
kosten van de uitvoering zijn. Met ingang van 1 januari
2018 voeren wij deze taken voor de gemeente uit.
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meldingen
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klachten
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Oegstgeest

2017

23.608 inwoners | 269 bedrijven wet milieubeheer
Geluidscontroles bij evenementen

Verplichte Energie-audits

Voor Oegstgeest heeft de Omgevingsdienst geadviseerd
voor geluid bij evenementen en voerde zij geluidscontroles uit bij het Puur Winterfestival en het Neighbours
Winter Festival. Het ging om advies, het (mede) beoordelen van meldingen, het uitvoeren van geluidscontroles
en het behandelen van overlastmeldingen.

Bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht om
energiebesparende maatregelen te treffen. Vanuit het
grote belang van duurzaamheid binnen de gemeente is
deze taak voor alle bedrijven bij de Omgevingsdienst neer
gelegd. In 2017 beoordeelde de Omgevingsdienst 70% van
de energie-audits van bedrijven in Oegstgeest. Na goedkeuring van de energie-audit hebben bedrijven vier jaar
de tijd om met de voorgestelde energiebesparende maatregelen aan de slag te gaan. In 2018 gaat de dienst verder
met de bedrijven die nog geen energie-audit hebben
ingediend.

producten
158
0
30
28

RO-advisering Natuurbeschermingswet
adviezen
vergunningen
meldingen
klachten

Voor de ontwikkeling van de Boeg, het voormalig MEOB
terrein, adviseerde de Omgevingsdienst op verzoek van
wethouder Roeffen over het voorkomen van vertraging bij
de ontwikkeling van dit gebied. Op het MEOB terrein was
ooit een rugstreeppad gesignaleerd. De verhuizing van deze
rugstreeppad naar zijn definitieve habitat was niet mogelijk
omdat deze nog niet beschikbaar was. Wij hebben voorgesteld om de gesignaleerde rugstreeppad tijdelijk en tijdig,
dat wil zeggen voor zijn winterslaap, te verhuizen naar een
opvanglocatie totdat de Klein Klinkenbergerplas beschikbaar
was. De gemeente heeft het advies opgevolgd.

naleving
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69%
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integrale
bedrijfscontroles
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projectof aspectcontroles

Teylingen

2017

36.093 inwoners | 866 bedrijven wet milieubeheer
RO-advisering

Inzet piketdienst

Voor ruimtelijke ordening adviseerde de
Omgevingsdienst aanzienlijk meer dan gepland. We
brachten 215 adviezen uit over ruimtelijke plannen waaronder het (ontwerp) bestemmingsplan recreatiepark
Watertuin te Warmond, het realiseren van een bedrijfsgebouw met kantoor te Voorhout en het r ealiseren
van 21 appartementen aan de J.P. Gouverneurlaan te
Sassenheim. Daarnaast adviseerden we over enkele
grondtransacties en grondverzet: Hooghkamer te
Voorhout, Campoterrein en Overteylingen te
Sassenheim en Noordelijke randweg te Voorhout.

In 2017 was in Teylingen de piketdienst van de
Omgevingsdienst twee keer nodig. Beide keren ging
het om een grote brand. De eerste keer laaide het vuur
op bij een distributeur van tuinproducten in Warmond.
De tweede keer ging het om een woonboerderij in
Sassenheim. De piketdienst van de dienst is een 24-uurs
bereikbaarheidsdienst. Het piket garandeert dat de
Omgevingsdienst ook buiten kantooruren bereikbaar is
voor incidenten, calamiteiten en urgente klachten.

producten
215
2
47
33

Project geluidsanering wegverkeerslawaai
adviezen
vergunningen
meldingen
klachten

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt subsidie
beschikbaar voor geluidsaneringsprojecten voor woningen
van voor 1986 die in het verleden zijn gemeld vanwege
een hoge geluidsbelasting door wegverkeerslawaai. De
Omgevingsdienst heeft subsidie aangevraagd voor woningen
aan de ’s-Gravendamseweg/Teylingerlaan te Voorhout
Hoofdstraat te Sassenheim Herenweg/Sweilandstraat en de
Oranje Nassaulaan-Oosteinde te Warmond.

naleving

68%
31%
63
61
integrale
bedrijfscontroles
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Voorschoten

2017

25.315 inwoners | 377 bedrijven wet milieubeheer
Bodemadvies Landgoed Beresteijn

Met bestuurders op stap

Een vastgoedmaatschappij gaat Landgoed Beresteijn
herontwikkelen. Het bedrijf gaat een deel van de
opstallen slopen waarvoor in de plaats nieuwbouw komt
voor bewoning, inclusief een parkeergarage. Ten behoeve
van de omgevingsvergunning heeft de Omgevingsdienst
de gemeente geadviseerd over de kwaliteit van de bodem
en eventuele uit te voeren acties die onder de Wet
Bodembescherming vallen. Dit tot grote tevredenheid
van de gemeente.

Op 13 april 2017 bezochten wethouder Daan Binnendijk
en raadslid Fer von der Assen Pretec Precisietechniek. Dit
metaalbewerkend bedrijf bewerkt allerlei soorten metalen
en kunststoffen voor fijnmechanische, offshore, petrochemie, machinebouw, scheepsbouw en proces industrie.
De toezichthouder gaf uitleg over de inhoud van de
bedrijfscontrole. Het bedrijf gaf een inkijkje in haar
bedrijfsvoering. Daan Binnendijk was zeer tevreden over
het bedrijfsbezoek en vond het een leerzame ervaring.

producten
60
0
16
16

Asbest gevonden in de speeltuin
adviezen
vergunningen
meldingen
klachten

In 2017 vond een bezoeker asbest in een pas geopende natuurspeeltuin van een groot restaurant. De Omgevingsdienst
adviseerde de gemeente hoe te handelen en vanuit haar
wettelijke taak hield ze toezicht op de grondstromen: een veilige
afvoer van vervuilde grond, waarvan gelukkig geen sprake
was. Het bedrijf voerde een onderzoek uit: de wettelijke norm
voor asbest in de bodem is niet overschreden. Wij adviseerden
de initiatiefnemer om het terrein te zeven en te ontdoen van
asbest. Het bedrijf koos ervoor om de asbestplaatjes, indien
zichtbaar, op te ruimen en het terrein in te zaaien met graszaad
waarvoor wij de medewerkers instrueerden.

naleving

87%
100%
31
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bedrijfscontroles
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Zoeterwoude

2017

8.367 inwoners | 372 bedrijven wet milieubeheer
Duurzaamheid – energiescans

Uitbreiden melkveehouderij

Voor Zoeterwoude voerde de Omgevingsdienst het duurzaamheidsbeleid uit en adviseerde ze bij de ontwikkeling
van instrumenten om de energiesituatie bij bedrijven in
kaart te brengen. Van de beoogde 35 energiescans deden
we er dertien bij het MKB in Zoeterwoude. Bij een energie
scan komt een gecertificeerd bedrijf bij een bedrijf langs
en brengt de huidige energiesituatie in kaart. Bedrijven
kunnen daarmee gemiddeld meer dan 30% op de kosten
besparen met een terugverdientijd van minder dan drie
jaar. De resterende 22 scans voeren we in 2018 uit.

Voor een melkveehouderij in Zoeterwoude handelde
de Omgevingsdienst een vergunning aanvraag af
voor de bouw van een mestscheider. Deze vergunning hing samen met een al lopende aanvraag voor een
omgevingsvergunning van het onderdeel milieu. Deze
omgevingsvergunning was nodig voor een wijziging van
de op de locatie aanwezige stallen, zodat het bedrijf naast
koeien ook (biologische) kippen kan houden.

producten
95
0
30
7

RO advisering voor het Ecopark
adviezen
vergunningen
meldingen
klachten

Voor een bedrijfslocatie in Zoeterwoude adviseerden we
wethouder Ton Gans over een complex dossier. De belangen
van de ondernemer en de omgeving conflicteerden. Er
bestond onduidelijkheid over de ambities van het bedrijf bij
het vestigen van het Ecopark. De Omgevingsdienst was als
adviseur aanwezig bij de gesprekken tussen de wethouder en
de ondernemer. De dienst heeft de omgevingsvergunning
voor hout op- en overslag in 2017 geweigerd vanwege
onduidelijkheid over de omvang van de opslag. Daarnaast
adviseerde de Omgevingsdienst de gemeente op de aspecten
MER, Bedrijven en Milieuzonering, Geluid, Geur en Stof.

naleving

62%
54%
13
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bedrijfscontroles
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Provincie

2017

26 provinciale bedrijven wet milieubeheer
Werkplan Spoed en Nazorg

Digitaliseren provinciale dossiers

De Omgevingsdienst kon ook in 2017 weer een aantal
spoedlocaties van de lijst halen uit het werkplan. Voor
locaties in Katwijk, Teylingen en Leiderdorp voerde de
Omgevingsdienst de aanpak spoedlocaties uit. Bij spoedlocaties is het de vraag of we moeten saneren of dat we de
eventueel resterende humane risico’s kunnen beheersen.
Nazorg voeren we uit bij die locaties die in het verleden
door de provincie zijn gesaneerd. Wij startten in 2017 met
de nazorgwerkzaamheden op locaties in Noordwijk en
Noordwijkerhout.

De Omgevingsdienst is vorig jaar gestart met het digitaliseren van ruim 2.700 papieren dossiers die de Provincie
in 2012 over had gedragen aan de dienst. ODWH heeft
het grootste deel in 2017 digitaal ontsloten en rondde
het project in januari 2018 af. De provinciale archiefinspecteur heeft de werkwijze die wij voor het digitaliseren
ontwikkelden, goedgekeurd. Alle omgevingsdiensten in
Zuid-Holland kunnen deze werkwijze toepassen.

producten

Asbestdaken

9

adviezen

7

vergunningen

93
82

meldingen
klachten

In 2017 was de Omgevingsdienst projectleider en voorzitter van
de projectgroep asbestdaken waarin de Provincie en alle omgevingsdiensten in Zuid-Holland deelnamen. De omgevings
diensten inventariseerden alle asbestverdachte daken bij
provinciale inrichtingen en informeerden de organisaties over
het tijdig vervangen van asbestverdachte daken door andere
daken. Soms kon dat in combinatie met zonnepanelen via de
provinciale subsidie ‘Asbest eraf – Zon erop’. Met de resultaten
van dit project maakte ODWH een voorstel voor het bestuur
om de communicatie over het asbestdakenverbod en de inventarisatie voor alle deelnemers in ons werkgebied te doen.

naleving
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100%
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