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Inzet drones 
Vanaf 2020 zetten wij twee drones in om deze landelijke regio in kaart te 
brengen. De drones zijn meerdere malen ingezet tijdens milieu- en bouw-
controles. 

Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland
Regionale Energie Strategie (RES)
Voor de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland 
hebben wij in 2020 uitvoering gegeven aan het traject om in samenwerking 
met gemeenten en stakeholders in de regio Zaanstreek-Waterland tot een  
RES te komen.  
➜ Lees meer op www.energieregionhz.nl

Oostzaan en Wormerland
Concept Transitievisie Warmte (TVW)
Onder onze projectleiding is met stakeholders in de gemeente Oostzaan en 
gemeente Wormerland samengewerkt om de TVW in concept op te stellen.
➜ Lees meer op www.odijmond.nl/energietransitie

Ondermijning
• In het kader van ondermijning hebben wij tijdens 

onze toezichtcontroles een signaalfunctie. 
• Onze ervaringen delen wij tijdens het ondermijnings

overleg in de regio. Vanuit dit overleg plannen  
we integrale controles. 

• In samenwerking met de gemeente en politie hebben 
we in 2020 een hennepkwekerij ontmanteld.

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

Datalogger
• In 2020 hebben wij op vijf basisscholen de data

logger geplaatst. In deze basisscholen werd 10-55% 
meer energie verbruikt dan nodig. 

• Alle basisscholen hebben de analyse ontvangen en 
zijn aan de slag gegaan met energiebesparing.

 ➜ Lees meer op www.odijmond.nl/datalogger
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Praktijktoetsing beleidsregels Cacao
• In 2020 werden de door ‘Werkgroep Cacao’ opgestelde regels 

rondom brandveiligheid aan de praktijk getoetst. De nieuwe 
regels bleken toepasbaar. 

• Eind 2020 zijn de beleidsregels vastgesteld door het college. 
• In de werkgroep zijn Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland  

en ZaanstreekWaterland, ODNZKG, gemeente Wormerland,  
gemeente Zaanstad en wij vertegenwoordigd.

Verduurzaming zwembad
• Maatschappelijk vastgoed heeft een voorbeeldrol in verduur

zaming. Daarom presenteerden wij in 2020 reële mogelijkheden 
voor verduurzaming van zwembad Het Zwet. 

• De plannen zijn positief ontvangen. Dit project is eind 2020 
overgedragen aan de duurzaamheidsmedewerker van de  
gemeente.
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Regeling Reductie Energie (RRE)
• Voor de RRE hebben wij in 2020 de voorbereiding en af

stemming in de gemeente verzorgd. Ook organiseerden wij  
de vaststelling van de subsidieregeling en de on en offline  
communicatie. 

inwoners hebben zich aangemeld voor de  
gezamenlijke inkoopactie (bijvoorbeeld isolatie)

waardebonnen van € 70, ingeleverd voor  
duurzame maatregelen 

 De actie is in samenwerking met partij Winst Uit Je Woning.
 ➜ Lees meer op www.odijmond.nl/energietransitie

zonnepanelen geplaatst via de 
gezamenlijke inkoopactie. 

71

445

650

Duurzaamheid met formatie ODIJ
• Vanwege het vertrek van de duurzaamheids

coördinator van EdamVolendam namen wij enkele 
duurzaamheidstaken over. 

• Tot eind 2020 werkten wij, binnen onze eigen for
matie, aan de bestuurlijke stukken van de concept 
Regionale Energie Strategie, Transitievisie Warmte, 
ondersteuning bij Regeling Reductie Energie,  
door lopen van het Regionale Energiebesparings
programma en advisering op duurzaamheid.

Anticiperen op geur(klachten) 
visverwerking 
• Gedurende het jaar hebben we bij de viswerkings

bedrijven gemonitord op geuroverlast en geantici
peerd op mogelijke geurklachten. 

• In 2020 ontvingen wij van de ondernemers een  
waarschuwing of melding bij storing of gepland  
onderhoud, zodat wij daarbij rekening konden  
houden indien er klachten over geuroverlast bij  
ons binnen zouden komen.

Controles op opslag lachgas
• Opslag van lachgas is niet verboden, maar voldoet 

vaak niet aan veiligheidsregels. 
• In 2020 startten wij met informatieonderzoek, waar

na we diverse controles hebben uitgevoerd. 
• Bij één controle bleek de opslagvoorziening, in dit 

geval in een woning, niet in orde. Hier hebben wij 
de overlast, samen met politie en gemeente, weten 
terug te dringen.

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

Omgevingstafel Galgeriet
• Omgevingsdienst IJmond heeft de gemeente in  

het kader van ruimtelijke ontwikkeling meerdere ad
viezen mogen geven in Fase 1 van project Galgeriet.

• Ook schuiven wij aan bij de Omgevingstafel die de 
gemeente hiervoor in het leven heeft geroepen.
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