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Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen het Raamwerk Uitvoeringsprogramma202l
Omgevingsdienst lJmond (hierna: Raamwerk) en het supplement voor Beemster.

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 de plustaken milieu. Onder het basistakenpakket en de plustaken
milieu vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van
milieu bij bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en
milieuadvisering op het gebied van geluid, bodem, duuzaamheid, externe veiligheid en
lucht bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen en informatievezoeken. Overigens worden
de plustaken milieu per 1 januari2022 door de nieuwe gemeente Purmerend zelf
uitgevoerd. Hier bent u onlangs over geïnformeerd.

Raamwerk 2021 en supplement
Jaarlijks moet ODIJ een uitvoeringsprogramma opstellen waarin wordt aangegeven welke
activiteiten voor de gemeente worden uitgevoerd. Dit jaar heeft ODIJ ervoor gekozen om
een zogenaamd Raamwerk op te stellen en dit aan te vullen met een gemeentelijk
supplement. Het Raamwerk bevat de kern en daarmee alle projecten die ODIJ
gebiedsbreed en regionaalgaat uitvoeren. Daarnaast bevat het een opsomming van welk
pakket elke gemeente afneemt en welke taken onder dit kader vallen.

Het supplement bevat een gedetailleerde beschrijving van uitvoering van taken in de
gemeente Beemster voor 2021. ln het supplement zijn de gemeente specifieke risico's
geduid, accenten gelegd en zijn thema's opgenomen waar ODIJ voor Beemster in 2021
specifieke aandacht aan gaat besteden. Dit zijn de volgende thema's:

. Gebiedsinventarisatie (selectie van gebieden met veel verloop van bedrijvigheid);
o Project datalogger (inzicht verkrijgen in stookgedrag stookinstallaties);
. Afuoer afgewerkte olie (bij garage- loonwerkers en autodemontagebedrijven);
. Vuurwerkopslag;
. Toepassing drones (bepalen kaders voor toepassing drones);
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. Propaantanks;

. Slib- en vetafscheider

Daarnaast volgt ODIJ voor de gemeente Beemster landelijke beleidsontwikkelingen en
worden deze vertaald naar specifieke vervolgacties. De volgende ontwikkelingen zijn voor
2021 van belang:

. Ontwikkelingen ten aanzien van de stikstofproblematiek;
o Ontwikkelingen ten aanzien van de versnelling van de energietransitie (urgenda

uitspraak);
. Ontwikkelingen ten aanzien van het in werking treden van de Omgevingswet;
. Ontwikkelingen ten aanzien van de Warme Overdracht Bodem (Onderdeel

Omgevingswet).

Het Raamwerk is op 16 december 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur van ODIJ.
Het college moet het uitvoeringsprogramma en supplement ook vaststellen. Dit hebben wij
op 12 januari 2021 gedaan.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster

Heerschop H.J.C. Welage
rgemeester gemeentesecretaris


