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Programma Gezondheid & Luchtkwaliteit 
Het vernieuwde programma Gezondheid & Luchtkwaliteit is in concept  
opgesteld. Voor dit programma is Omgevingsdienst IJmond projectleider en 
penvoerder.
➜ Lees meer op www.odijmond.nl/luchtkwaliteit

IJmond Bereikbaar 
In 2020 zette IJmond Bereikbaar in op thuiswerken en slim en duurzaam  
personen- en goederenvervoer. Ondanks COVID-19 is de fietscommunity met 
bijna 15% gegroeid en hebben nieuwe werkgevers zich bij het programma  
aangesloten. Daarnaast vordert de doorfietsroute gestaag en ging de lobby 
voor de tweede pont onverminderd door. Voor goederenvervoer en logistiek 
zijn samen met TLN, Evo Fenedex en Noord West Connect duurzame  
stappen gezet.  
➜ Lees meer op www.ijmondbereikbaar.nl

GreenBiz IJmond 
Vereniging GreenBiz IJmond heeft in de regio bij 332 ondernemers gratis 
energiescans uitgevoerd. Resultaat: 956 ton CO2-reductie. 58 ondernemers  
in de regio hebben de GreenBiz Green Deal ondertekend. 
➜ Lees meer op www.greenbizijmond.nl

Interreg Upcycle Your Waste 
2020 was de start van het Europese Interreg-project Upcycle Your Waste.  
Op de IJmondse bedrijventerreinen zijn 130 afvalscans uitgevoerd. 
➜ Lees meer op www.upcycleyourwaste.com

Duurzamer Wonen & Regionaal Energiebesparingsprogramma
Dankzij financiële steun van provincie Noord-Holland en het Rijk hebben we 
diverse projecten uitgevoerd: gezamenlijke inkoop zonnepanelen, wijkgerichte 
isolatie-aanpakken, inzet van de mobiele duurzame showroom, opleiding  
energiecoaches, kosteloos energieadvies & energiebespaarbox, Duurzame 
Huizen Route. Samen met lokale energiecoöperaties Energiek Velsen, 
EcoBeverwijk, EcoHeemskerk en DUEC. 
➜  www.energiekvelsen.nl | www.ecobeverwijk.nl | www.ecoheemskerk.nl | 

www.duec.nl

Natuur- en Milieueducatie Beverwijk en Heemskerk
NME Beverwijk en Heemskerk reageerde snel op de COVID-19 maatregelen:  
aangepaste lespakketten, filmpjes van de boswachter, activiteiten in de  
buitenlucht, in tijdsvakken en mogelijkheid tot afhalen van opruimsets en  
doe-het-zelf-kerststukjes.
➜ Lees meer op www.nmebeverwijkheemskerk.nl

GreenBiz Energy 
In 2020 is op onze lokale energie markt 700MWh aan groene energie geleverd 
en door 20 ondernemers energie afgenomen. 
Lees meer op www.greenbizenergy.nl

 Wijkuitvoeringsplan
• Met subsidie van provincie Noord-Holland is het  

Wijkuitvoeringsplan De Koog en/of Oude Dorp voor- 
bereid, samen met DUEC, HVC, Kennemer Wonen  
en HHNK. 

• De warmtebronnen, haalbaarheid en alternatieve  
verwarmingsmethoden worden in kaart gebracht.

• Inwoners wordt om input gevraagd via een vragen-
lijst en een klankbordgroep. 

• Project loopt door in 2021. 
	 ➜ Lees ons jaarverslag: www.odijmond.nl/jaarverslag

zonnepanelen geplaatst via de  
gezamenlijke inkoopactie. 159

 Drank- en Horecawet  
• Vanwege COVID-19 zijn bij 27 para commerciële  

instellingen enkel administratieve controles uit- 
gevoerd. Zoals controle op registratielijst bar-
vrijwilligers en het geldende bestuursreglement. 

• De bedrijven die reageerden, voldoen aan de wet- 
geving. 

• Project wordt in 2021 doorgezet.
	 ➜ Lees ons jaarverslag: www.odijmond.nl/jaarverslag

Geothermie - aardwarmte
• Subsidie toegekend voor pilotproject ‘Betrokkenheid 

van gemeenten bij vergunningverlening en goed- 
keuring van winningsplannen in het kader van de 
Mijnbouwwet’. 

• In 2021 voeren wij het project uit.
	 ➜ Lees ons jaarverslag: www.odijmond.nl/jaarverslag

zonnepanelen geplaatst via de  
gezamenlijke inkoopactie. 959

Duurzaamheidslening

leningen verstrekt voor in totaal  
€ 369.861,-
leningen voor 787 zonnepanelen

leningen voor isolatieglas (3x),  
dak-, gevel en vloerisolatie (2x) en 
HR-ketel (1x)

	 ➜ www.odijmond.nl/duurzaamheidsleningbeverwijk

Afvalcontainers (oplossen overlast)
• Tijdens gebiedscontroles werd overlast opgemerkt  

op locaties Slangenwegje, Meerplein en de Schans. 
• Het afval kon niet worden herleid, dus hebben we 

met partners van openbare orde en handhaving om-
liggende ondernemers een waarschuwing gegeven. 

• De situatie is flink verbeterd en de overlast is niet 
teruggekeerd. 

	 ➜ Lees ons jaarverslag: www.odijmond.nl/jaarverslag

zonnepanelen geplaatst via de  
gezamenlijke inkoopactie. 
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Subsidieregeling 
Collectieve Energieprojecten

aanvragen toegekend (6 ingediend) 
€ 71.054,- in totaal

De maatregelen betreffen zonnepanelen en aan- 
passingen van installaties daarvoor, dakisolatie, 
HR++ glas en kierdichting. 

	 ➜ www.odijmond.nl/subsidievelsen

CO2-prioriteringstool 
• Wij hebben een CO2-prioriteringstool ontwikkeld ter 

ondersteuning bij selectie van maatregelen binnen 
een gemeente. 

• Gemeente Velsen heeft als eerste gebruik gemaakt 
van deze tool. 

• De tool prioriteert de maatregelen door een  
weging te geven aan de verschillende criteria,  
vastgesteld door een kernteam van verschillende 
stakeholders.

	 ➜ Lees ons jaarverslag: www.odijmond.nl/jaarverslag

zonnepanelen geplaatst via de  
gezamenlijke inkoopactie. 
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