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RRE & Regionaal Energiebesparingsprogramma 
Dankzij financiële steun van provincie Noord-Holland en het Rijk hebben we 
de volgende projecten uitgevoerd: gezamenlijke inkoop zonnepanelen, wijk-
gerichte isolatie-aanpakken, inzet van de mobiele duurzame showroom,  
opleiding energiecoaches, kosteloos energieadvies & energiebespaarbox, 
Duurzame Huizen Route. Samen met Heemsteeds Duurzamer en Energieke 
burger. 
➜ www.heemsteedsduurzamer.nl | www.energiekeburger.nl

Strandpaviljoens Bloemendaal & Zandvoort 
In 2020 controleerden we op het strand van Zandvoort de opbouwfase van 
de strandpaviljoens, de winterstalling (de paviljoens mochten blijven staan in 
verband met COVID-19) en hebben we één COVID-proof event met aangepast 
geluidsniveau en beperkt aantal bezoekers gecontroleerd. Ook op het strand 
van Bloemendaal controleerden we in de opbouwfase en later winteropstel-
ling van de strandpaviljoens. Op beide stranden zijn de strandpaviljoens beoor-
deeld op de inrichtingseisen in het kader van de Drank- en Horecawet.  
➜ Lees meer op www.odijmond.nl/jaarverslag

Aanbesteding Transitievisie Warmte 
In 2020 heeft Omgevingsdienst IJmond voor de regio de aanbestedings-
procedure voor het opstellen van de Transitievisie Warmte uitgevoerd. 
In 2021 zijn wij coördinator en centraal aanspreekpunt voor de uitvoerder.  
➜ Lees meer op www.odijmond.nl/energietransitie

Brandveiligheid
• Tijdens ons signaaltoezicht bleek bij het overgrote 

deel van de gecontroleerde horeca in het centrum 
iets mis met bijvoorbeeld de periodieke keuring of de 
zichtbaarheid/bereikbaarheid van de blusmiddelen.

• We hebben de ondernemers aangeschreven en in 
nagenoeg alle gevallen zijn deze overtredingen  
direct opgelost.

Strafrechtelijke aanpak bij sloop  
monumenten
• In het verlengde van het toezicht op sloop- en  

asbestverwijderingswerkzaamheden, kunnen onze 
boa’s sinds 2020 ook strafrechtelijk optreden als  
er monumentale onderdelen van cultureel erfgoed 
verloren gaan. 

• In 2020 zijn twee zaken, waarbij onherstelbare  
schade is aangericht aan monumentale panden, 
strafrechtelijk opgepakt.

IJsbaan Haarlem
• In 2020 besloot IJsbaan Haarlem zomerijs te maken 

voor schaatstrainingen. Milieudefensie diende daar-
op bij gemeente Haarlem een verzoek in tot hand-
having. In juli en augustus hebben de afdeling juridi-
sche zaken en communicatie van Omgevingsdienst 
IJmond namens en samen met gemeente Haarlem 
het handhavingsverzoek behandeld, de voorlopige 
voorziening bij de rechtbank voorbereid en media-
vragen beantwoord. 

• Omgevingsdienst IJmond was bij de hoorzitting van 
de bezwaarprocedure in november aanwezig en 
heeft in dat verband een Wob-verzoek in oktober 
beantwoord. 

• In januari 2021 is het ingediende bezwaar door het 
college afgewezen. Tegen deze beslissing op be-
zwaar is beroep aangetekend  
bij de rechtbank.

Openluchttheater 
• In 2020 werkten we samen met het openlucht-

theater verder aan de verbetering van de geluid  
reducerende maatregelen. 

• Ook leverden we ondersteuning bij de aanpassing 
van de APV, waarbij het aantal vrijstellingen van de 
geluidsnormen van het Activiteitenbesluit is aange-
past van 5 keer per jaar naar 12.

F1
• In 2020 zou de Formule 1 plaatsvinden op  

circuitpark Zandvoort. Ondanks dat het 
geen doorgang vond, liepen de verschillende 
vergunning procedures, handhavingsverzoeken 
en juridische procedures wel door. 

• We hebben toegenomen aantal vergunning-
aanvragen, informatieverzoeken, klachten,  
pers vragen, handhaving verzoeken en Wob- 
verzoeken afgehandeld. 

• We hebben een Wabo-vergunning verleend voor  
realiseren van de Fanzone, een inrit, een keer-
wand en het toepassen van asfaltgranulaat.

• We hebben toezicht gehouden naar aanleiding 
van de handhavings verzoeken maar ook veel  
aspecttoezicht: met name toezicht op geluid-
metingen, vervoersplannen, afvalstoffen,  
energie, certificaten en het rioolstelsel. 

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

Toeristisch verhuur
• In 2020 hebben wij met deskresearch in kaart 

gebracht op welke adressen we met grote  
zekerheid illegaliteit verwachtten. 

• We hebben op 17 adressen 19 controles  
uit gevoerd. Hier constateerden we tien over-
tredingen. 

• Op 9 adressen is hier vervolg aan gegeven met 
een bestuurlijke boete en last onder dwang-
som. 

	 ➜  Meer informatie op www.odijmond.nl/ 
toeristischverhuur

Welstandcommissie 
• In de commissie werken gemeente Zandvoort 

en Omgevingsdienst IJmond samen in het 
behandelen van vergunningsaanvragen voor 
bouwactiviteiten en het wijzigen van monu-
menten. We geven advies op beeldkwaliteits-
plannen of wijzen gemeentelijke monumenten 
aan en voeren het ambtelijk secretariaat.

• In 2020 zijn we twintig keer bijeen geweest, 
voornamelijk digitaal, met elke keer tussen de 
10 en 20 aanvragen of plannen.  

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

Luchtkwaliteit 
• In 2020 zijn op vijf locaties metingen gedaan op  

stikstofconcentraties (NO2). 
• Overal voldoet het jaargemiddelde aan de grens- 

waarde van 40 µg/m3, met locatie ‘Herenweg’ met  
de hoogste concentratie van 21,0 µg/m3. 

• Wel is aan te nemen dat de maatregelen rondom  
COVID-19 hebben gezorgd voor afname van verkeer, 
met effect op de metingen.

Verkrijgen OTW-subsidie  
• Omgevingsdienst IJmond verkreeg in 2020 voor  

gemeente Heemstede de OTW-subsidie (van  
provincie Noord-Holland) ter verduurzaming van  
bedrijven door middel van energie adviezen.  

 ondernemers zijn voorzien van een  
energiescan. 

ondernemers hebben in 2020  
maatregelen getroffen met een  
reductie van 3 ton CO2.
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