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Uitvoeringsprogramma 201 9 Omgevingsdienst lJmond

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen het Uitvoeringsprogramma 2019
Omgevingsdienst lJmond (hierna: uitvoeringsprogramma 201 9).

De omgevingsdienst lJmond (hierna: ODIJ) voert een aantal milieutaken uit voor de
gemeente Beemster. Het gaat hierbij om taken die zijn vastgelegd in een basistakenpakket
en betreffen onder andere het toezicht en de handhaving van specifiek aangewezen
inrichtingen, activiteiten en de afhandeling van omgevingsvergunningen milieu- en
sloopmeldingen. Jaarlijks stelt ODIJ een uitvoeringsprogramma op waarin het aangeeft
welke activiteiten het voor de gemeente gaat uitvoeren. Het uitvoeringsprogramma 2019 is

een uitwerking van het vastgestelde beleid zoals vastgelegd in het "Beleidskader 2019-2022
Omgevingsdienst lJmond". Het uitvoeringsprogramma2019 is tot stand gekomen op basis
van gemeentelijke wensen en vigerende wetgeving, waarbijzoveel mogelijk rekening is
gehouden met alle relevante nieuwe ontwikkelingen.

ln 2019 krijgen de volgende ondenruerpen specifiek aandacht:
. Zeer Zorgwekkende Stoffen;
. WEELABEX (e-waste);
¡ Asbestdaken;
. Manipulatie energievoorziening;
. Energiebesparing.

Daarnaast zal inzel worden gepleegd op de volgende twee thema's:
. Controleren of de vrijgekomen afualstoffen van garagebedrijven op de juiste wijze

worden afgevoerd;
. lntegrale actualisatie van het bedrijvenbestand op het bedrijventerrein te

Middenbeemster.
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ln het uitvoeringsprogramma 2019 wordt geen indiOatie gegeven van de verwachte omvang
van activiteiten in 2019. Op vezoek van de gemeente heeft ODIJ een oplegnotitie
opgesteld. ln onderstaande tabelwordt een overzicht gegeven van de te verwachte
omvang van de activiteiten in 2019.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester gemeentesecretarig
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