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Uitvoeringsprogramm a 2018 Omgevi ngsd ienst lJmond

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen het Uitvoeringsprogramma 2018
Omgevingsd ienst I Jmond Regio Waterland ( hierna : uitvoeri ngsprogramma).

De Omgevingsdienst (hierna: ODIJ) voert voor de gemeente Beemster het volledige
inrichting gebonden takenpakket (vergunningverlening, toezicht en handhaving) op het
gebied van milieu uit. Jaarlijks stelt ODIJ een uitvoeringsprogramma op waarin het aangeeft
welke activiteiten het voor de gemeente Beemster gaat uitvoeren. Het
uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het vastgestelde beleid zoals vastgelegd in
"Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst lJmond". Het uitvoeringsprogramma is tot
stand gekomen op basis van gemeentelijke wensen en vigerende wetgeving, waarbij zoveel
mogelijk rekening is gehouden met alle relevante nieuwe ontwikkelingen.

Bij de uitvoering van het reguliere takenpakket zal de ODIJ in 2018 zich met name richten
op de zogenaamde top 10 overtredingen.
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Daarnaast zal de omgevingsdienst aan de navolgende onderwerpen aandacht besteden:
. Actualisatie van het bedrijvenbestand (het in kaart brengen van de activiteiten op het

bedrijventerrein in de Middenbeemster).
o Activiteitengericht ketentoezicht van afvalstromen bij bedrijven.
o Controle bij bedrijven op de sanering van oude dieseltanks. Hierbijgaat het om de

bedrijven die nog geen tanksaneringsdocument hebben overlegd.
. ln samenwerking met de gemeente Purmerend voorlichting geven aan ondernemers

over de sanering van asbestdaken en de toepassing van zonnepanelen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.
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A.J.M. van Beek
burgemeester


