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20 jaar Noord/Zuidlijn

Bouwwerk niet af maar toch in gebruik?

De OD NZKG
en zijn
voorgangers
zijn ruim 20
jaar betrokken
geweest bij de
aanleg van de
metrolijn
Noord/Zuidlijn
met veel
uitdagingen in
het
vergunningen-, toezicht-, en handhavingstraject. De vele
vergunningen zijn inmiddels gereed en de gebruiksmeldingen
voor de 8 stations en de tunnel zijn gedaan. De focus ligt in
deze fase op het aantoonbaar maken van een veilig werkend
vervoersysteem, waarvoor onder druk van een vastgestelde
exploitatiedatum uitgebreid getest en geoefend wordt. Op 22
juli 2018 wordt de Noord/Zuidlijn in gebruik genomen.

De bouw van
kunstwerken aan de
Westfrisiaweg, het
Pontsteigergebouw in
Amsterdam en de
complexe bouw rond
het Centraal Station in
Amsterdam waren
aanleiding voor de OD
NZKG, om de werking
van de wettelijke voorschriften voor bouwen, tegen het licht te
houden. Voor complexe bouwwerken is de werking van
wettelijke voorschriften verduidelijkt en heeft de OD
vastgelegd hoe ze met verzoeken omgaat om een bouwwerk
toch in gebruik te nemen.

Presentatie nieuwe raadsleden

De OD NZKG
presenteerde zich aan de
nieuwe raadsleden van
Aalsmeer, Diemen,
Ouder-Amstel en
Uithoorn en de
bestaande van
Haarlemmermeer als
onderdeel van het
georganiseerde introductieprogramma ‘Samenwerken in de
regio’. Ook presenteerde de OD zich tijdens het Zaans Beraad
aan een 15-tal Zaanse raadsleden. Twee geslaagde avonden!
De komende periode zal worden benut om te bezien wat de
coalitieakkoorden betekenen voor de werkzaamheden van de
OD NZKG.

Vergunning voor bouw pand EMA
De OD NZKG handelde de aanvraag voor de
omgevingsvergunning voor het pand van de EMA in
recordtempo af. Dit lukte
door een intensieve
voorbereiding (bijna een
jaar) van het
vergunningenproces.
Daarbij werkten we nauw
samen met onze
opdrachtgever (gemeente
Amsterdam), het
Rijksvastgoedbedrijf en
brandweer AmsterdamAmstelland. In april hebben
we, samen met alle
betrokkenen, de laatste zaken beoordeeld op het gebied van
brandveiligheid, constructieve veiligheid, duurzaamheid en
welstand. Begin mei startte de bouw en op 28 mei
bekrachtigde EMA directeur Guido Rasi en wethouder Erik van
den Burg deze feestelijke start.

AVG

Van bedrijventerrein naar woonwerkgebied

De OD NZKG organiseerde
i.s.m. Amsterdam de
training “Transformatie
bedrijventerrein in woonwerkgebieden”. Vanwege
de omvangrijke regionale
woningbouwopgave zullen
tal van bedrijfsterreinen
transformeren in gemengde
woon- en werkgebieden.
Het toevoegen van woningen heeft consequenties voor de
bedrijfsvoering van de huidige bedrijven. De OD onderzoekt in
hoeverre er belemmeringen hiervoor zijn. Het doel van de
training was om kennis te delen over de interne rolverdeling,
elkaar vinden en harmonisatie in aanpak. Naast OD-collega’s
namen vijf andere omgevingsdiensten en Zaanstad deel.

Sinds 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG zorgt onder meer
voor versterking en uitbreiding van privacyrechten van
personen en legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties.
Voor de OD betekent dit onder andere dat er een functionaris
gegevensbescherming (FG) is aangesteld en dat medewerkers
bewuster worden gemaakt over informatieveiligheid.
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Ontwikkelingen PFOS in de bodem

Verbeteren dienstverlening
Om de dienstverlening te verbeteren doet
de OD NZKG onderzoek naar
klanttevredenheid over de telefonische
bereikbaarheid. We gebruiken een
methode waarbij we structureel om
feedback vragen, in de nabije toekomst breiden we dit verder
uit naar meerdere ‘producten’. Hiermee krijgen we doorlopend
bruikbare suggesties vanuit het perspectief van de klant
(burgers en bedrijven) om onze dienstverlening beter te laten
aansluiten op de behoefte van de klant.

Regulering bodembeleid
Het opstellen van een
bodemkwaliteitskaart en
het schrijven van een Nota
bodembeheer zit in het
takenpakket van team
Bodem van de OD NZKG.
Met deze instrumenten
kunnen gemeenten het
gebiedsspecifieke bodembeleid reguleren en hergebruik van
grond stimuleren. De gemeenteraad van Haarlemmermeer
stelde de door de OD opgestelde bodemkwaliteitskaart en
Nota bodembeheer vast. De OD werkt aan de herziening van
de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer voor de
gemeente Amsterdam. En de herziening van de kaart en Nota
voor de AM-gemeenten staat gepland. De gemeente Zaanstad
heeft de wens geuit om de herziening van de kaart en Nota bij
de OD onder te brengen. Met de aansluiting van deze
gemeente is de weg open voor de volgende stap: aansluiting
van alle bodemkwaliteitskaarten in het OD werkgebied voor
optimaal hergebruik van grond en een uniform bodembeleid,
in opmaat naar de Omgevingswet.

Het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG heeft de OD gevraagd
om voor de hele Noordzeekanaalregio een aanpak op te
stellen voor de schadelijke stof PFOS in de bodem. Dit heeft
bijgedragen aan het vaststellen van lokale beleidsregels door
de provincie Noord-Holland, de gemeenten Haarlemmermeer
en Aalsmeer en het Hoogheemraadschap Rijnland en een brief
vanuit de regio aan het Rijk om een landelijk kader op te
stellen. Verder is een regiobreed platform opgericht waarin alle
betrokken overheden ambtelijk vertegenwoordigd zijn. Dit
platform houdt zich bezig met verder onderzoek en regionale
afstemming van beleid.

Hoger beroep koelmeubelen Aldi verloren
De Raad van State verklaarde het hoger
beroep van de OD NZKG namens de
gemeente Amsterdam over het aanbrengen
van afdekking op de koelmeubelen in de
supermarkten van Aldi ongegrond. De
uitspraak draagt bij aan de discussie over de
effectiviteit van de regelgeving voor energiebesparing bij
bedrijven. De OD heeft afspraken gemaakt met haar
opdrachtgevers over het toezicht op energiebesparende
maatregelen. Bij alle bedrijven leggen we de stand van zaken
vast en maken we afspraken voor het treffen van
maatregelen.

Geluidverdeelplan Westpoort en HoogTij

In 2015 zijn de geluidzones rond de industrieterreinen
Westpoort (Amsterdam) en HoogTij (Zaandam) zo aangepast
dat de beschikbare geluidruimte is vergroot. Daarmee is de
verdere economische ontwikkeling van deze industrieterreinen
mogelijk gemaakt, zoals die is voorzien in de Visie
Noordzeekanaalgebied 2040. Belangrijke voorwaarde daarbij is
dat in de toekomst de beschikbare geluidruimte zo optimaal
mogelijk onder de bestaande en toekomstige bedrijven wordt
verdeeld. Alleen dan wordt voorkomen dat in de toekomst de
geluidzone opnieuw moet worden uitgebreid en het
geluidniveau voor omwonenden verder toeneemt.
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Landelijk ontgassingsverbod

Halverwege 2020 heeft Nederland een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaart-tankschepen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft hiervoor een
akkoord gesloten met provincies en vertegenwoordigers van
verladers, industrie, opslagbedrijven en binnenvaartschippers.
Ook de OD NZKG was een van de ondertekenaars. Het
akkoord leidt tot schonere lucht langs drukke vaarroutes.

OD in de Media
April

Dekkend e-nose netwerk

‘Rapport stankoverlast vuilstort wijst HVC als dader aan’
(Medemblikactueel.nl)
‘Afvalbedrijf officieel veroorzaker van stankoverlast in
delen van West-Friesland’ (NH Nieuws)
‘Onrust over PFOS-grond Rijsenhout verraste provincie’
(Haarlems Dagblad)
Mei
‘Digitale neuzen moeten stankoverlast in IJmuiden
tegengaan’(NH Nieuws)
‘Digitale neus geplaatst op Pontplein’ (RTVseaport.nl)
‘HVC is veroorzaker stankoverlast’ (noordkopnieuws.nl)
‘HVC investeert extra in terugdringen geuroverlast van
locatie Middenmeer’ (wijnoordholland.nl)
‘Gemeenten geven 27 miljoen uit aan data
handelsregister’ (Binnenlands Bestuur)

Gedeputeerde Adnan Tekin hing de eerste van de 40 extra enoses op bij het pontplein te Velsen. Hiermee komt er een
dekkend netwerk voor het Noordzeekanaalgebied en het
A’dam Rijnkanaal en kan de OD NZKG het verbod op varend
ontgassen beter handhaven.

Juni
‘Tijdelijk opslagdepot brandbaar afval locatie
Wieringermeer leeggereden’ (medemblikactueel.nl)
‘Opnieuw stankoverlast in Medemblik door afvalbedrijf’
(NH Nieuws)

Geuroverlast HVC Middenmeer

Over afvalverwerker HVC Middenmeer kwamen veel klachten
van bewoners uit Medemblik, Opperdoes en omgeving. Uit een
geuronderzoek bleek onder andere dat de geldende
geuremissienorm voor de biofilters van de composteerhal met
een factor drie wordt overschreden. De OD NZKG heeft een
‘last onder dwangsom’ opgelegd om HVC te bewegen binnen
zes weken maatregelen te treffen.
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