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U itvoeri ngs prog ramm a 2020 Om gevi ngsd ienst lJ mond

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen het Uitvoeringsprogramma 2020
Omgevingsdienst lJmond.

Milieutaken bij Omgevingsdienst lJmond belegd
Omgevingsdienst lJmond (hierna: ODIJ) voert de milieutaken uit voor de gemeente
Beemster. Het gaat hierbij om taken die zijn vastgelegd in het zogenaamde
'basistakenpakket' en het'volledige milieutakenpakket'. Onder het basistakenpakket en het
volledige milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving
op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal,
bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid,
externe veiligheid en lucht bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen en
informatieverzoeken.

U itvoeri ngsprog ram m a 2O2O
Jaarlijks stelt ODIJ een uitvoeringsprogramma op waarin wordt aangegeven welke
activiteiten voor de gemeente worden uitgevoerd. Het bijgevoegde uitvoeringsprogramma
beschrijft de concrete uitvoering van taken door ODIJ in 2020 voor alle deelnemers,
waaronder de gemeente Beemster. Het programma is tot stand gekomen op basis van
gemeentelijke beleidsplannen en bestaande wetgeving, waarbij zoveel mogelijk rekening is
gehouden met alle relevante nieuwe ontwikkelingen en wensen vanuit de gemeente. Het
Beleidskader WH milieu OD lJmond 2019-2022 vormt, tezamen met de jaarlijkse
gemeentelijke prioriteiten het raamwerk voor het jaarlijkse uitvoeri ngsprogram ma.

Het uitvoeringsprogramma is per regio opgesteld. ln het uitvoeringsprogramma worden
eerst de gebiedsbrede onden¡rerpen beschreven, vervolgens de ontwikkelingen die op ons
afkomen (veranderende wetgeving zoals de Omgevingswet) en daarna wordt ingegaan op
de uitvoering bij de afzonderlijke gemeenten.
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ln 2Q2O krijgen de volgende onderwerpen gebiedsbreed specifiek aandacht:
- Zeer Zorgwekkende Stoffen;
- WEELABEX (e-waste);
- Asbestdaken;
- lnformatieplichtenergiebesparing;
- Afvalstoffen;
- LPG tankstations.

Voor Beemster worden in 2020, binnen de kaders van het WH-beleid 2Q19-2022, de
inrichtingen bezocht die jaarlijks in aanmerking komen voor controle. Dit gebeurt aan de
hand van een risicogericht en informatiegestuurd profiel. Speciale aandacht is er voor
agrarische bedrijven waarbij extra zal worden gecontroleerd in het kader van mogelijke
bodemverontreiniging. Daar ligt de focus op de naleving van voorschriften voor de
mestplaats/silo. Daarnaast zal ODIJ inzet plegen in het kader van de specifieke uitkering
Regeling Reductie Energiegebruik om huiseigenaren te helpen energie te besparen.

Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst lJmond 2020 is op 18 december 2019
vastgesteld door het algemeen bestuur van ODIJ. Wij moeten het uitvoeringsprogramma
ook vaststellen. Dit hebben wij op 11 februari 2020 gedaan.

Wijgaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Hoogachtend,
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