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voorwoord

Het jaar 2012 was een bewogen jaar voor de Omgevingsdienst 
 West-Holland. In dit jaarverslag leest u de belangrijkste activiteiten én 
de meest in het oog springende resultaten per opdrachtgever. 

Op 1 januari werd het startschot gegeven voor de regionale uitvoe-
ringsdienst Omgevingsdienst West-Holland. Dit was meer dan een 
naamswisseling. Door het brede takenpakket kan de Omgevingsdienst 
optimaal inspelen op de veranderingen in het omgevingsrecht. Een 
belangrijke opdracht daarbij is meer samenhang realiseren in de uitvoe-
ring van gemeentelijke en provinciale taken. Het uiteindelijke doel: de 
kwaliteit van de woon- en leefomgeving bewaken en – waar mogelijk – 
verbeteren. Door adequate vergunningverlening, consequente hand-
having en effectief beleid. Samen met inwoners en bedrijven.

In 2012 traden ook de gemeente Lisse en de provincie Zuid-Holland 
toe. Daarmee werkt de Omgevingsdienst nu voor twaalf opdrachtgevers. 
Verder werd een intensief verbouwingstraject succesvol afgerond en 
vonden nieuwe collega’s hun plek. 

Het was ook een jaar van intensieve en creatieve gedachtewisseling met 
bestuurders over de toekomstige koers van de dienst. Doel: een heldere, 
realistische strategienota, die in de eerste helft van 2013 wordt vastgesteld. 
De recessie, wegvallende rijkssubsidies en afname van werkgelegen-
heid bij gemeenten hebben ook hun weerslag op de Omgevingsdienst. 
Daarom stond bij het invullen van de opgelegde taakstelling de vraag 
centraal: hoe kunnen we meer doen met minder middelen? We zijn er 
trots op dat onze bezuinigingsmaatregelen het gewenste effect hebben 
gehad, en dat we 2012 afsluiten met een positief resultaat. 

Vanzelfsprekend keken we ook vooruit. Daarom voerden we onder meer 
oriënterende gesprekken met niet-aangesloten gemeenten. Dit leidde 
ertoe dat de gemeente Noordwijk waarschijnlijk halverwege 2013 toe-
treedt, en niet alleen de milieutaken, maar ook de bouwtoezichttaken bij 
de Omgevingsdienst onderbrengt. 

Drs. D.W.M. Eskes 
Directeur Omgevingsdienst West-Holland
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werkgebied

De Omgevingsdienst voert taken uit voor de 
provincie Zuid-Holland en de gemeenten in 
de regio Holland Rijnland. 

Groen: aangesloten gemeenten 
Blauw: contractgemeenten
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missie

De Omgevingsdienst West-Holland 
is de gezamenlijke uitvoeringsorga-
nisatie van en voor de deelnemende 
overheden en staat voor het verbe-
teren en bewaken van de kwaliteit 
en veiligheid van de leefomgeving 
in Holland Rijnland. Dit doet de 
Omgevingsdienst door het bunde-
len van gespecialiseerde kennis, een 
efficiënte, kwalitatief goede en prijs-
bewuste uitvoering van de taken en 
te werken vanuit een sterke betrok-
kenheid bij de opdrachtgever. 
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omgevingsdienst 
west-holland

In 2012 werd de Milieudienst een 
Omgevingsdienst. Ook mochten 
we nieuwe medewerkers en taken 
verwelkomen vanuit de gemeente 
Lisse en de provincie Zuid-Holland.





Derk Eskes
Directeur Omgevingsdienst West-Holland



Startconferentie

Ter ere van de start van de Omgevingsdienst 
vond op 19 januari een feestelijke confe-
rentie plaats. Bestuurders, medewerkers 
en relaties waren onder leiding van dag-
voorzitter Annette van Trigt bijeen in de 
Stadsgehoorzaal in Leiden. Sybilla Dekker, 
voormalig minister van VROM, feliciteerde 
de Omgevingsdienst van harte. Zij is het 
bestuurlijk boegbeeld van het Programma 
Uitvoering met Ambitie (een samenwerkings-
verband tussen het Rijk, het Interprovinciaal 
Overleg, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en de Unie van Waterschappen). 
Na haar presentatie van landelijke ontwik-
kelingen vertelde Chris Kuijpers, directeur- 
generaal Ruimte en Water van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, over de vele 
 actuele veranderingen in het omgevings-
recht. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden 
kwamen aan de orde tijdens het vraaggesprek 
tussen Sybilla Dekker en Rik Janssen, gede-
puteerde Milieu van provincie Zuid-Holland. 

Beiden benadrukten het belang van samen-
werking met de Veiligheidsregio Hollands-
Midden, het Openbaar Ministerie en het 
Waterschap. Belangrijke argumenten daarbij 
zijn een gelijk speelveld voor bedrijven en 
duidelijkheid voor inwoners.

Klanttevredenheids
onderzoek 
In september voerde de Omgevingsdienst 
een klanttevredenheidsonderzoek uit, net 
als in 2008. Het meten van de klanttevre-
denheid hoort bij het ISO 9001-kwaliteits-
systeem dat de Omgevingsdienst hanteert. 
In 2012 is de tevredenheid van de doelgroep 
opdrachtgever (ambtenaren en bestuurders) 
gemeten: de provincie en de gemeenten. Bij 
het eerstvolgende onderzoek zijn bedrijven 
en burgers aan de beurt. Per opdrachtgever 
werden zo’n vijftien respondenten telefo-
nisch geïnterviewd, onder meer over alge-
mene tevredenheid, imago en communicatie, 
service, product en toekomstig gedrag. De 
resultaten waren teleurstellend. Dit is mede 
te wijten aan de vele organisatieverande-
ringen: onder meer zes toetredingen van 
gemeenten in vier jaar, de omvorming van 
Milieudienst naar Omgevingsdienst, ver-
schillende wetswijzigingen en nieuwe taken 
leidden tot een aanzienlijke belasting van de 
dienst, wat tot uitdrukking komt in de score 
op klanttevredenheid. De opdrachtgevers 
zijn over de uitkomsten geïnformeerd, in 
samen spraak is een verbeterplan opgesteld 
en vervolgens is direct begonnen met de 
uitvoering van maatregelen. Uiteraard be-
trekt de Omgevingsdienst de opdrachtgevers 

Panel beantwoordt vragen uit de zaal. V.l.n.r. Derk Eskes 
(directeur Omgevingsdienst), Sybilla Dekker, Rik Janssen, 
Chris Kuijpers, Stan Lyczak (voorzitter Omgevingsdienst). 
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actief bij dit verbeterproces. Het verbeter-
plan wordt in maart 2013 door het dagelijks 
 bestuur besproken.

Vergunningplan vastgesteld

In 2012 heeft de Omgevingsdienst een 
vergunningenplan opgesteld. Belangrijke 
aanleiding daarvoor was de eis in het kader 
van de kwaliteitscriteria van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu om invul-
ling te geven aan de punten Rapportage en 
evaluatie en Strategisch beleidskader. Bij het 
opstellen van het plan is nauw samenge-
werkt met de Omgevingsdienst Midden-
Holland. Het plan beschrijft niet alleen de 
vergunningprocedure, maar ook hoe de 
Omgevingsdienst vergunningen en de actu-
alisatie daarvan beoordeelt. Het lokale beleid 
( vastgelegd in geluidzones, geurverordening 
en Duurzaamheidsagenda’s) is opgenomen 
in een bijlage, zodat dit betrokken wordt bij 
de vergunningverlening. Het plan is in juni 
door het dagelijks en algemeen bestuur vast-
gesteld. Het opleidingsplan voorziet erin dat 
de kennis van medewerkers over vergunnin-
gen op peil blijft.

Ketentoezicht grondstromen 

Ketentoezicht is toezicht houden in de ge-
hele keten: van producent en transporteur 
tot eindverwerker. Na het regionale project 
Ketentoezicht afval uit 2010, startte in 2012 het 
interregionale project Ketentoezicht grond-
stromen 2012-2016. Dit samenwerkingsproject 
van de Omgevingsdienst West-Holland en de 

partners Omgevingsdienst Midden-Holland 
en politie richt zich op de op- en overslag 
van grond. Doel: een gezamenlijke bestuurs- 
en strafrechtelijke toezicht- en handhavings-
strategie, betere samenwerking en informa-
tie-uitwisseling. Gezamenlijke uitvoering 
van het toezicht is effectiever, zodat beter 
wordt opgetreden tegen notoire overtreders. 
Deze aanpak is uitgewerkt in het Plan van 
aanpak Ketentoezicht grondstromen 2012-2016. 
Het plan beschrijft de interregionale contro-
les van grondstromen in de komende jaren, 
de bedrijven en locaties die in 2013 worden 
gecontroleerd en de grondketens die worden 
doorgelicht. Eind 2013 volgt de evaluatie van 
de resultaten. 

Nieuwe Milieutelefoon 

Vanaf 1 januari kunnen inwoners en onder-
nemers in de provincie Zuid-Holland met 
milieuklachten over bedrijven terecht bij 
een nieuw telefoonnummer: 0888-333 555. 
Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over 
geluid, geur, bodem- of luchtverontreini-
ging. Medewerkers van de Omgevingsdienst 
controleren dan of het bedrijf zich aan de 
milieuregels houdt. Als het dringend is, 
gebeurt dat ook buiten kantooruren, bij-
voorbeeld bij een golf van klachten of bij 
gezondheidsrisico’s. 

8 omgevingsdienst west-holland > naar inhoudsopgave

http://youtu.be/QcwCaopJOOw


Nieuwe taken

vuurwerkevenementen
Sinds 1 juli verleent de Omgevingsdienst 
– binnen het werkgebied – toestemming 
voor vuurwerkontbrandingen namens de 
provincie. Daarbij gaat het om het afste-
ken van vuurwerk tijdens feesten zoals 
Koninginnedag, 5 mei en 3 oktober (in 
Leiden). In december is een aantal product-
demonstraties gehouden ten behoeve van de 
verkoop van consumentenvuurwerk. Deze 
ontbrandingen zijn ook gecontroleerd.

archeologie
De integratie van archeologie en ruim-
telijke ordening is een belangrijk wet-
telijk aandachtspunt. In 2012 startte de 
Omgevingsdienst met het adviseren van 
verschillende gemeenten op het gebied 
van archeologie: Alphen aan den Rijn, 
Nieuwkoop, Hillegom en Rijnwoude 
( gedeeltelijk). Ook Leiderdorp vraagt af en 
toe advies over archeologie. Het kan bijvoor-
beeld gaan om controles op en advies over 
archeologische waarden bij aanvragen van 

omgevingsvergunningen of bestemmings-
wijzigingen. In het verlengde daarvan be-
geleidt en coördineert de Omgevingsdienst 
archeologische onderzoeken. Ook ontwikkelt 
de dienst waar nodig archeologisch beleid.

Voor het uitvoeren van deze taken is de 
Omgevingsdienst een samenwerkings-
overeenkomst aangegaan met de  gemeente 
Leiden. Het team Monumenten en 
Archeologie ondersteunt de Omgevings-
dienst op het gebied van archeologie. De 
overeenkomst is met een jaar verlengd voor 
2013. 

In onderstaande figuur is het totaal aantal 
 archeologische adviezen per gemeente in 
2012 weergegeven.

alphen aan den rijn

hillegom
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nieuwkoop

rijnwoude

90

28 

2

51

14
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salarissen

inhuur personeel

huur

afschrijvingskosten

overige uitgaven

toevoegingen aan reserves

bijdrage opdrachtgevers 

bijdrage contractgemeenten

subsidie-inkomsten

overige inkomsten

inkomsten uit reserves

59%

11%

4%

2%

18%

6%

83%

2%

6%

9%

0%

Inkomsten

Uitgaven

Activiteiten & financiën advies

communicatie 

bedrijven

klimaat &  
duurzaam bouwen

41%

9%

45%

5%
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geluidsontheffingen

initiële controles

klachten

maatwerkvoorschriften

meldingen 8.40

vergunningen

508

1.607

684

27

289

109

asbest bij sloopvergunningen

bodem

bouwaanvragen

geluid

geluidsmetingen

milieuvergunningen

ruimtelijke ordening

56

410

227

491

263

92

595

3.233
vergunningen 

en toezicht

2.134
adviezen

inwoners in de regio

bedrijven wet milieubeheer

omgevingsdienst 
west-holland

399.625

9.200
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alphen aan den rijn

Samen met inwoners en bedrijven 
zet de gemeente zich in om 
de duurzaamheidsdoelstellingen 
voor Alphen aan den Rijn te halen.





Stan Lyczak
Wethouder Milieu gemeente Alphen aan den Rijn



Overslagterminal: aanvraag continubedrijf

In 2012 vroeg overslagterminal Alpherium een vergunning aan om 
continu – 7 dagen van 24 uur – in bedrijf te mogen zijn. De gemeente 
moet, als bevoegd gezag, in zo’n geval een Verklaring van geen bedenkingen 
aanvragen bij de provincie. In oktober gaf de Omgevingsdienst deze 
namens de provincie af. Vervolgens nam de gemeente de aanvraag in 
behandeling. Na overleg beperkte Alpherium de aanvraag, zodat de ef-
fecten van de verandering binnen de gemeentelijke voorwaarden passen. 
Naar aanleiding van de ontwerpvergunning hebben omwonenden en 
gemeenteraadsfracties zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit 
over deze aanvraag wordt in 2013 genomen.

Avery Dennison: ontwerpvergunning

Begin 2012 diende Avery Dennison, fabrikant van onder meer etikette-
ringsmaterialen, een aanvraag in voor een revisievergunning, omdat de 
geldende vergunning niet meer adequaat was. Tijdens intensief overleg 
voorafgaand aan de aanvraag waren al belangrijke punten geregeld. Zo 
werd de opslag van vaten en gevaarlijke stoffen na onderzoek aangepast 
aan de regelgeving. Het was een lang traject, ook omdat het bedrijf na 
de aanvraag nog een belangrijke wijziging wilde aanbrengen, zodat de 
eerste vergunningprocedure moest worden gestopt. Eind 2012 werd de 
nieuwe aanvraag ingediend. De gepubliceerde ontwerpvergunning heeft 
geen zienswijzen opgeleverd. In 2013 wordt de definitieve beschikking 
gepubliceerd.

Coupépolder: onderzoek 

In 2012 was de voormalige stortplaats Coupépolder een van de items in 
een tv-uitzending over de risico’s van bodemverontreiniging, met name 
verspreiding in watervoerende bodemlagen. Eerder in het jaar startte 
een onafhankelijke commissie van deskundigen een onderzoek naar 
de nazorg van het in de jaren negentig aangelegde systeem en de han-
delwijze van de gemeente. Dit gebeurde naar aanleiding van vragen van 
gemeenteraadsleden. Eind 2012 presenteerde de onderzoekscommissie 
haar rapport met conclusies en aanbevelingen. Die worden momenteel 
uitgewerkt tot verbeteringen in de nazorg en in de communicatie met 
de gemeenteraad. Er zijn verbeterpunten geconstateerd, maar geen noe-
menswaardige tekortkomingen.
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Duurzaam Alphen: energiebesparing

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft duurzaamheid hoog in het 
vaandel. Daarom stimuleert de gemeente inwoners om duurzame aan-
passingen aan woningen te doen. In januari liet de gemeente daarom 
een warmtescan maken: een thermografische foto waarop bewoners 
kunnen zien hoeveel warmte er via hun daken verloren gaat. Bewoners 
kunnen subsidie krijgen op een maatwerkadvies over duurzame aanpas-
singen, en tegen zeer lage rente een lening afsluiten om aanpassingen 
door te voeren. Ook voor het aanleggen van groene daken, stelt de ge-
meente een bijdrage beschikbaar. De Omgevingsdienst voert de regeling 
uit. In 2012 konden bewoners tijdens een duurzaamheidsmarkt hun 
woning op de thermografische foto zien en informatie krijgen. Diverse 
aanbieders van energiebesparende en duurzame producten waren ook 
aanwezig. Op www.duurzaamalphen.nl kunnen inwoners alle informatie 
vinden over de stimuleringsregeling. 

Geluidsplan: economische ontwikkeling 

Bedrijven op gezoneerde industrieterreinen mogen de wettelijke 
grenswaarden van de Wet geluidhinder niet overschrijden. Lange tijd 
waren nieuwe ontwikkelingen of bestaande uitbreidingen daar alleen 
toegestaan binnen die grenswaarden. Zo ook bij vijf industrieterreinen 
in Alphen aan den Rijn en één in Rijnwoude, die in 1991 gezamenlijk 
werden gezoneerd; deze zaten ‘op slot’. Door een wetswijziging kon een 
geluidsreductieplan in 2012 uitkomst bieden. De Omgevingsdienst heeft 
in samenwerking met beide gemeenten zo’n plan opgesteld. Hierin staat 
dat geluidsruimte die bedrijven (die vallen onder het Activiteitenbesluit) 
niet gebruiken, beschikbaar wordt voor nieuwe ontwikkelingen. Hierbij 
worden de wettelijke grenswaarden in acht genomen, zodat de woon- en 
leefkwaliteit in de omgeving van de industrieterreinen gewaarborgd is. 
Het definitieve plan is in januari 2013 vastgesteld. Binnen de regels van 
het plan zijn de industrieterreinen hiermee ‘van het slot’, en worden 
weer nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk.
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geluidsontheffingen

initiële controles

klachten

maatwerkvoorschriften

meldingen 8.40

vergunningen

49
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59
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9
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bodem
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geluid
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ruimtelijke ordening

0
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en toezicht

191
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inwoners

bedrijven wet milieubeheer

alphen aan den rijn 72.853

1.738
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hillegom

Wij staan open voor een integraal 
beheer van de omgeving.





Jan Broekhuis
Burgemeester gemeente Hillegom



Sanctiestrategie APV: vastgesteld

De Omgevingsdienst voert voor de gemeente Hillegom taken uit op 
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daaronder valt de 
handhaving van geluidsregels bij evenementen en festiviteiten. In 2012 
is de sanctiestrategie vastgesteld. Eerder was al vastgesteld wat prioriteit 
heeft bij de handhaving, en wanneer thematisch en wanneer regulier 
wordt gewerkt. Met de sanctiestrategie is ook duidelijk welke sanctie op 
welk moment wordt toegepast en hoe de bevoegdheid om een sanctie 
toe te passen wordt uitgeoefend. In 2012 zijn voor elke APV-taak het 
werkproces en de rol van de Omgevingsdienst en de gemeente beschre-
ven, zodat deze optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Nieuw adviesgebied: archeologie

De integratie van archeologie en ruimtelijke ordening is een belang-
rijk wettelijk aandachtspunt. Sinds 2012 adviseert de Omgevingsdienst 
verschillende gemeenten op het gebied van archeologie, waaronder 
Hillegom. Het kan bijvoorbeeld gaan om controles op en advies over 
archeologische waarden bij aanvragen van omgevingsvergunningen of 
bestemmingswijzigingen. In het verlengde daarvan begeleidt en coördi-
neert de Omgevingsdienst archeologische onderzoeken. Ook ontwikkelt 
de dienst waar nodig archeologisch beleid. Op dit moment begeleidt de 
Omgevingsdienst de gemeente in grote projecten, zoals de herinrichting 
van de N208 en de Vosse- en Weerlanerpolder. 

Grondkwaliteit: handhaving 

In 2011 bleek dat aardappelgroothandel Van Kampen tarragrond stortte 
in een weiland. Tarragrond komt vrij bij het spoelen van aardappelen 
en het toepassen ervan is aan regels gebonden. Op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit moet de grond voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en 
moet het gebruik worden gemeld. Voor het opslaan van de grond is 
een omgevingsvergunning vereist. Vanwege overtredingen van het be-
sluit legde de Omgevingsdienst het bedrijf in 2011 een dwangsom op. 
Vervolgens vroeg het bedrijf een omgevingsvergunning aan, die ook 
werd verleend. Tijdens een controle in 2012 bleek echter dat het bedrijf 
opnieuw tarragrond toepaste zonder dat te melden, en geen keurings-
rapporten indiende. Daarom kondigde de Omgevingsdienst aan op-
nieuw een dwangsom op te leggen. Uiteindelijk leverde het bedrijf toen 
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alle noodzakelijke documenten, en beloofde zich ook in de toekomst aan 
de regels te houden. Uiteraard blijft de Omgevingsdienst hier kritisch 
op toezien, om de kwaliteit van de grond te bewaken. 

Spoedlocatie: Prins Hendrikstraat

Begin 2012 sloten de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, 
Leiderdorp en Teylingen bestuursovereenkomsten met de provincie 
over de aanpak van spoedlocaties. Dat zijn locaties waar de bodem zó 
vervuild is, dat er risico bestaat voor de gezondheid van mensen, planten 
en dieren, of kans is op verspreiding via het grondwater. De gemeenten 
moeten zorgen dat de verontreinigingen worden aangepakt, de provin-
cie stelt een bedrag beschikbaar per locatie. 

In Hillegom is de locatie Prins Hendrikstraat aangemerkt als spoed-
locatie. Mogelijk was de bodem nog verontreinigd met olieproducten 
van een voormalig garagebedrijf met ondergrondse tanks. Het was niet 
duidelijk of de locatie in de jaren negentig was gesaneerd, vanwege de 
nieuwbouw van woningen. Om daarover meer duidelijkheid te krijgen, 
zijn in 2012 een aanvullend historisch onderzoek en een beperkt bodem-
onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de verontreiniging al was ge-
saneerd. Daarmee heeft de gemeente voldaan aan de afspraken.

Bibliotheekterrein: woonbestemming

De Omgevingsdienst onderzocht in 2012 of het mogelijk is de locatie 
van de voormalige openbare bibliotheek aan de Sportlaan 1 een woon-
bestemming te geven, zoals opgenomen in het ontwerpbestemmings-
plan Elsbroek. Dat was niet zeker, vanwege nabijgelegen bedrijven in 
milieucategorie één tot drie op bedrijventerrein Hillegommerbeek. Het 
onderzoek richtte zich op de milieuvergunningen van de bedrijven en 
mogelijke geur- en geluidhinder. Ook werden bedrijven bezocht. Uit het 
onderzoek bleek dat er, bij de huidige bedrijfsvoering in de omgeving, 
een acceptabel woonklimaat kan worden gecreëerd, hoewel niet altijd 
wordt voldaan aan richtafstanden.
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inwoners

bedrijven wet milieubeheer

hillegom 20.833
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geluidsontheffingen

initiële controles
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maatwerkvoorschriften
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milieuvergunningen
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1

13

6
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19

3
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vergunningen 

en toezicht

90
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kaag en braassem

Met de extra inzet van de afgelopen 
twee jaar hebben we een grote 
inhaalslag gemaakt op het gebied 
van milieuvergunningverlening en 
milieuhandhaving.





Jan Uit den Boogaard
Wethouder Milieu gemeente Kaag en Braassem



Varkenshouderijen: beroepszaken

In 2012 behandelde de Raad van State de beroepszaak over de vergun-
ning van varkenshouderij Brockhoff in Woubrugge. Belangrijkste vraag 
die voorlag was of Brockhoff en Van Harten één of twee aparte inrichtin-
gen vormden. De Raad van State oordeelde dat het gaat om twee inrich-
tingen, en stelde daarmee de Omgevingsdienst in het gelijk. Hiermee 
kan de nieuwbouw van Brockhoff gerealiseerd worden.

Varkenshouderij Van Harten in Woubrugge vroeg in 2012 een nieuwe 
omgevingsvergunning (revisie) aan, om een tweede luchtwasser te plaat-
sen, die ook werd verleend. Tegen de definitieve vergunning is beroep 
ingesteld. De Raad van State zal dit in 2013 behandelen. 

Branchegerichte controle: glastuinbouw

Net als in 2011 voerde de Omgevingdienst in 2012 een grote branche-
gerichte controleactie uit. Ditmaal in de glastuinbouwbranche, samen 
met het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waternet. Na administra-
tieve controle vooraf, bleek dat een aantal bedrijven niet geïnspecteerd 
hoefde te worden. De toezichthouders bezochten uiteindelijk 29 bedrij-
ven in Kaag en Braassem. Bij acht daarvan werden regels overtreden. 
De meeste overtredingen hadden te maken met niet op tijd gekeurde 
stookinstallaties. 

Geurverordening: ruimtelijke ontwikkeling 

In februari stelde de gemeenteraad van Kaag en Braassem de 
Geurverordening vast. Deze heeft betrekking op geurhinder door vee-
houderijen. De Omgevingsdienst ontwikkelde in 2011 het beleid dat de 
basis vormt van de verordening. Voor de vaststelling bleken verschil-
lende raadsleden behoefte te hebben aan meer achtergrondinformatie. 
Daarom werd in januari een – druk bezochte – openbare informa-
tiebijeenkomst over de veehouderij georganiseerd: zowel raadsleden 
als belangstellende inwoners waren aanwezig. De Omgevingsdienst 
presenteerde een toelichting op de ontwikkelingen in de veehouderij 
en op de mogelijkheden om lokaal agrarisch geurhinderbeleid vast 
te stellen. Omdat er ook vragen waren over de relatie tussen veehou-
derij en gezondheid, ging de GGD dieper in op dat aspect. Met de 
Geurverordening heeft de gemeente de keuze gemaakt om de afstand 
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tussen melkrundveebedrijven en nieuwe, gevoelige bestemmingen bin-
nen de kernen te verkleinen, zodat ruimtelijke ontwikkelingen aan de 
randen van de kernen mogelijk worden.

Ruimtelijk advies: woningbouw

In 2012 adviseerde de Omgevingsdienst de gemeente Kaag en Braassem 
veelvuldig over ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen. Het 
ging daarbij onder meer om het omzetten van bedrijfswoningen naar 
burgerwoningen. De Omgevingsdienst beoordeelde of daar vanuit 
milieuoogpunt belemmeringen tegen bestonden, bijvoorbeeld of 
er geluids- of geuroverlast te verwachten is. De in 2012 vastgestelde 
Geurverordening maakte het mogelijk dat bouwplannen die voorheen 
problematisch waren, vaak toch door konden gaan. Daarnaast adviseerde 
de Omgevingsdienst over de integrale herziening van de bestemmings-
plannen Bedrijventerreinen A4, Bedrijventerrein Drechthoek, Geestweg 
en Floraweg en Kernen Leimuiden-Rijnsaterwoude. Ook in de voor-
fase was de Omgevingsdienst betrokken bij plannen, zoals die voor de 
ontwikkeling van woningbouw in Nieuwe Wetering. In verband met de 
ligging naast de A4 en de Hogesnelheidslijn is het geluidsaspect daar 
een belangrijk aandachtspunt. De Omgevingsdienst denkt op deze wijze 
actief mee met de gemeente over oplossingen om woningbouw mogelijk 
te maken.
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leiden

Of het nu gaat om de duurzame 
ontwikkeling van Dieperhout,  
of het plaatsen van e-laadpalen 
in de stad, waarmee we elektrisch 
rijden stimuleren, we proberen 
op allerlei terreinen de stad 
duurzamer te maken.





Frank de Wit
Wethouder Milieu gemeente Leiden



Evenementen: focus op geluid

Leiden biedt een breed en divers evenementenaanbod, dat hoort bij de 
Stad van Ontdekkingen. Aantrekkelijkheid én leefbaarheid zijn daarbij 
onontbeerlijk. In 2012 stelde de gemeente nieuw evenementenbeleid op. 
De Omgevingsdienst adviseerde daarbij onder meer over geluid. Naar 
aanleiding daarvan zijn de geluidsnormen bijgesteld, zodat zowel het 
volume als de bastonen enigszins worden beperkt. Waar mogelijk voert 
de Omgevingsdienst continumetingen uit tijdens evenementen, zodat 
adequater kan worden gereageerd op klachten. Hierdoor krijgen organi-
satoren én omwonenden meer duidelijkheid. 

TNO: nieuwe vergunning 

In 2012 is een revisievergunning verleend aan biotechnologie-onder-
zoeksbedrijf TNO op het Bio Science Park. De oude vergunning was 
onoverzichtelijk geworden, doordat er vele veranderingen in de be-
drijfsvoering in waren verwerkt. De Omgevingsdienst heeft van tevoren 
intensief overlegd met het bedrijf. Door reorganisaties en andere veran-
deringen binnen TNO nam het gehele proces veel tijd in beslag, maar in 
mei werd de revisievergunning van kracht. Hierin staat op overzichte-
lijke wijze aan welke (milieu-)eisen TNO moet voldoen.

Bodemsanering: spoedlocaties

In 2009 ondertekenden het Rijk, het InterProvinciaal Overleg, de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen 
het Bodemconvenant. Doel: uiterlijk in 2015 spoedlocaties gesaneerd 
hebben of de risico’s beheersen. Het gaat om locaties waar de bodem zó 
vervuild is, dat er risico bestaat voor de gezondheid van mensen, planten 
en dieren, of kans is op verspreiding via het grondwater. In 2012 heeft de 
Omgevingsdienst, namens de gemeente, diverse locaties laten onderzoe-
ken en eigenaars gesommeerd nader onderzoek te doen of sanerings-
maatregelen te treffen. Eind 2011 telde Leiden 25 (potentiële) spoedloca-
ties. Eind 2012 waren dat er nog zestien, en is bij drie locaties mogelijk 
sprake van spoed. Deze worden nog aangepakt.

Soms worden locaties verwijderd van de lijst met spoedlocaties zon-
der dat er gesaneerd is, bijvoorbeeld omdat er geen sprake meer is van 
spoed. In andere gevallen is nader onderzoek nodig om de ernst van 
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de verontreiniging te bepalen. Bijvoorbeeld bij vijf woningen rond de 
Valkenburgseweg 5-7 (waar vroeger een chemische wasserij gevestigd 
was). Daar onderzochten de Omgevingsdienst en de GGD in 2012 de 
binnenlucht en het drinkwater. In de binnenlucht van twee wonin-
gen werd uitgedampte VOCl aangetoond (Vluchtige OrganoChloor-
verbindingen, veel gebruikt als oplos- of ontvettingsmiddel), maar niet 
in alarmerende mate. Het drinkwater bleek in alle woningen in orde. 
Na een handhavingsactie van de Omgevingsdienst is de eigenaar een 
nader onderzoek conform de Wet bodembescherming gestart om ernst en 
omvang van de verontreiniging te bepalen. De definitieve resultaten 
worden medio 2013 verwacht.

Woningbouw: duurzaam Dieperhout

Doordat het Driestar College vertrekt uit het Leidse Houtkwartier, ont-
staat daar ruimte voor woningbouw. De Omgevingsdienst nam in 2012 
deel aan een gemeentelijke selectiecommissie, die de plannen van ver-
schillende projectontwikkelaars beoordeelde. Op het gebied van duur-
zaamheid hadden diverse projectontwikkelaars goede ideeën: zeer goed 
geïsoleerde woningen, zonnepanelen, gebruik van FSC-hout en aandacht 
voor groen, ecologie en leefomgeving. De gemeente verleende de op-
dracht eind 2012 aan Smit’s Bouwbedrijf in samenwerking met VVKH 
Architecten. Het geselecteerde stedenbouwkundig ontwerp bestaat uit 
48 huizen, 12 appartementen en een zorgvoorziening van 1.500 m2. 

Extra acties

De Omgevingsdienst voerde in 2012 de communicatie uit voor twee 
projecten van de gemeente Leiden: Warme Truiendag en de FluisterRally, 
 projecten die goed aansluiten bij de gemeentelijke duurzaamheids-
speerpunten. Het idee van Warme Truiendag is simpel: zet de ver-
warming een graad lager, trek een trui aan en bespaar zeven procent 
energie. In 2012 was de gemeente Leiden de landelijke hotspot: op 10 
februari dansten zo’n tweehonderd leerlingen van Leidse basisscholen 
zich warm met de Warmetruiendag-flashmob. Op zondag 16 september 
vond de eerste editie van de FluisterRally plaats: dankzij samenwerking 
van marktpartijen en de Omgevingsdienst maakten meer dan honderd 
deelnemers kennis met verschillende vormen van groene mobiliteit.
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leiderdorp

Veel inwoners, bedrijven en 
instellingen lopen warm voor 
duurzaamheid. De gemeente 
Leiderdorp wil hen hierbij de 
helpende hand toesteken.





Leo Maat
Wethouder Milieu gemeente Leiderdorp



Zorginstellingen: energie besparen

Het regionale klimaatprogramma dat in 2008 startte, liep tot en met 2012. 
Onderdeel daarvan was het project Energie-efficiënte bedrijven, dat ertoe 
moest leiden dat bedrijven meer aandacht besteden aan energiebespa-
ringsmogelijkheden. Tijdens milieucontroles wijst de Omgevingsdienst 
altijd op besparingsmogelijkheden. In juni organiseerden de gemeente 
en de Omgevingsdienst twee bijeenkomsten over energiebesparing voor 
verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Doel: ook deze instellingen infor-
meren over de mogelijkheden voor energiebesparing. Voor de verzor-
gingshuizen vormde de bijeenkomst een vervolg op de energiecontroles 
door de Omgevingsdienst in 2011. In 2012 werden de eerste hercontroles 
uitgevoerd. Daaruit bleek dat de verzorgingshuizen inmiddels soms zelfs 
meer maatregelen toepassen dan wettelijk is voorgeschreven.

Transportbedrijf: einde vuurwerkopslag 

Het bedrijf Mostert Transport slaat in de laatste week van december 
vuurwerk op en over. Er mag niet meer dan 100.000 kilo consumen-
tenvuurwerk in huis zijn. Het bedrijf valt onder het Vuurwerkbesluit 
en heeft een vergunning. Wegens wijziging van het Vuurwerkbesluit in 
2012 moest het bedrijf diverse ingrijpende wijzigingen doorvoeren. De 
Omgevingsdienst heeft uitvoerig overlegd met het bedrijf over de ge-
wijzigde regelgeving en de consequenties daarvan. Uiteindelijk was het 
resultaat dat het bedrijf besloot in 2012 geen activiteiten met vuurwerk 
te verrichten (zoals ook bleek uit de controles in december). Zodra het 
bedrijf schriftelijk meldt de op- en overslag van vuurwerk te staken, 
wordt de vergunning ingetrokken.

Tankstation: veiligheid 

In het verleden was het benzinestation van BP aan de Engelendaal 
– nabij winkelcentrum Winkelhof – bemand. Het was echter al geruime 
tijd als onbemand tankstation in werking. Daarvoor is een vergunning 
vereist. Ook waren extra veiligheidsmaatregelen nodig, omdat de afle-
verzuilen binnen twintig meter van gebouwen van derden staan. In 2012 
heeft de Omgevingsdienst met een dwangsomprocedure afgedwongen 
dat het bedrijf een vergunningaanvraag indiende. Omdat het tanksta-
tion ook tijdens de vergunningprocedure alleen conform de regelge-
ving in werking mocht zijn, besloot de ondernemer het station weer te 
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bemannen en de openingstijden en het bevoorradingsschema aan te 
passen (dat laatste sluit aan bij toekomstige vergunningsvoorschriften). 
Ook de vereiste extra veiligheidsmaatregelen zijn inmiddels getroffen: 
er is een brandmuur geplaatst, de maximale aflevering per tankbeurt is 
beperkt en er is cameratoezicht ingevoerd. De vergunning werd in au-
gustus verleend en de dwangsomprocedure is stopgezet.

Munnikenpolder: ecologie

De gemeente Leiderdorp ontwikkelt de Munnikenpolder. Daarvoor is 
de waterbodem van de Doeshaven inmiddels gesaneerd en is de zand-
winning ten noorden daarvan afgerond. Op dit moment wordt vooral 
gewerkt aan het ‘verondiepen’ van de diepe zandwinput die is ontstaan. 
Leiderdorp heeft een inrichtingsplan voor het gebied opgesteld dat is 
gericht op recreatie en natuur in combinatie met waterberging. De aan-
leg van een aantal eilanden is daar onderdeel van. Er worden strenge 
eisen gesteld aan de bovenste afdeklaag van het materiaal onder water en 
aan de grond in de bovenlaag van de eilanden. In 2012 is voortgewerkt 
aan het inbrengen van (licht) verontreinigde grond en bagger. Behalve 
dat grond en bagger op deze wijze nuttig worden hergebruikt, kan zo 
een ecologisch interessante put ontstaan. Zodra dat voltooid is, wordt 
het hele gebied (de zandwinput en het noordelijker gelegen zanddepot) 
opnieuw ingericht. Het project moet in 2014 worden opgeleverd. De 
Omgevingsdienst levert een belangrijke bijdrage aan het toezicht op het 
grondverzet en de milieuvergunningprocedure.

A4: aanpak geluid en doorstroming

De werkzaamheden aan de A4 verlopen nog steeds volgens plan. Begin 
2012 is de westelijke tunnelbak afgebouwd en in gebruik genomen 
voor beide rijrichtingen. Door met aangepaste snelheid op versmalde 
rijstroken te werken, gebeurde dit direct met twee keer drie rijstroken 
(oorspronkelijk zou dat twee keer twee rijstroken zijn). Het verkeers-
knelpunt is daarmee nu al goeddeels opgelost en de geluidsoverlast in 
de omgeving is sterk gereduceerd. Eind 2012 is gestart met de aanleg 
van de oostelijke tunnelbak. Om daar ruimte voor te creëren, wordt het 
oude grondlichaam nu weggegraven en is de brug over de Rijn gesloopt. 
Op die plaats komt de oostelijke helft van het aquaduct te liggen. De 
Omgevingsdienst controleert hier het grondverzet. Naar verwachting zal 
het project eind 2014 volledig afgebouwd zijn.
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lisse

Met het landschap rondom Lisse 
als decor besef ik het belang van 
natuur- en milieueducatie. Daarom 
zet ik mij als ambassadeur graag 
in voor Samen Duurzaam Holland 
Rijnland.





Bas Brekelmans
Wethouder Milieu gemeente Lisse 
(tot maart 2013)



Lisse: ook bij Omgevingsdienst 

Sinds 1 januari voert de Omgevingsdienst alle milieutaken uit voor de 
gemeente Lisse. Door deze toetreding is de Omgevingsdienst met vier 
medewerkers vanuit Lisse gegroeid. 

De Lisbloem: eerste prijs 

Eind juni bracht groep zeven van basisschool De Lisbloem uit Lisse een 
bezoek aan de (duurzame) bamboehandel Solid Bamboo in Hillegom. 
Dit was de eerste prijs die zij wonnen in de Milieuhelden-wedstrijd. In 
het voorjaar namen elf basisschoolgroepen uit de gemeenten Hillegom, 
Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen deel aan de 
Milieubende-wedstrijd. De Milieubende is interactief theater en een 
educatieve workshop in één, die kinderen stimuleert om mee te denken 
over oplossingen voor de milieu- en klimaatproblematiek. Na de voor-
stellingen bedachten de leerlingen concrete oplossingen om beter voor 
het milieu te zorgen. Ze organiseerden een vegetarische dag, en met de 
recepten van die dag stelden ze een kookboek samen. Dat werd verkocht, 
en van de opbrengst werd een deurdranger aangeschaft voor de voor-
deur van de school. Zo sloeg de klas twee vliegen in één klap: zowel de 
school als het milieu werden geholpen. 

Zomerpop: regulering geluid 

Van 25 maart tot en met 30 september organiseerde de Stichting Horeca 
Actief het muziekevenement Zomerpop 2012 in Lisse. De gemeente 
vroeg de Omgevingsdienst om geluidsadvies voor dit evenement en 
om geluidsmetingen tijdens het Blaaskapellenfestival (onderdeel 
van dit evenement). Het advies, met een concreet voorstel voor de 
maximale geluidsniveaus en begin- en eindtijden voor muziek, werd 
door de gemeente opgevolgd. Bij de controlemetingen tijdens het 
Blaaskapellenfestival bleek dat de geluidsnorm werd overschreden door 
de omroepinstallatie én de blaaskapellen. Net als bij fanfares is het ge-
luid afkomstig van deze onversterkte orkesten moeilijk te reguleren. 
De Omgevingsdienst concludeerde dat een Blaaskapellenfestival niet 
binnen het kader van de aangevraagde vergunning past; voor zo’n deel-
evenement moet een aparte vergunning worden aangevraagd. Ook moet 
de omroepinstallatie beter worden begrensd. 
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Schiphol: geluidsmaatregelen

In 2012 zijn afspraken gemaakt over nieuwe maatregelen tegen geluids-
overlast van Schiphol. In 2008 was al besloten tot hinderbeperking, maar 
een aantal maatregelen bleek niet uitvoerbaar. De luchtvaartsector heeft 
daarom nu compenserende maatregelen voorgesteld. Hierdoor wordt 
de in 2008 toegezegde afname van geluidhinder gemiddeld genomen 
bereikt, al treden er per regio wel verschillen op. Een belangrijke com-
ponent in dit pakket is het verminderen van het aantal nachtvluchten 
met ongeveer tien procent. Ook is afgesproken dat de sector toch zoveel 
als operationeel mogelijk is met glijvluchten werkt, met name in de 
late avond. Daardoor zal ook in die periode de geluidhinder afnemen. 
Natuurlijk wordt gecontroleerd of de nieuwe maatregelen effectief 
zijn. Tot slot is afgesproken dat er een tweede tranche komt van het 
Leefbaarheidsfonds, waaruit projecten worden gefinancierd die de ge-
luidhinder compenseren. Op basis van de evaluatie van de eerste tran-
che worden wel nieuwe voorwaarden vastgesteld.

Bloembollensector: energiebesparing

In 2012 heeft de Omgevingsdienst onderzocht hoe bollenbedrijven 
met een hoog energiegebruik kunnen worden ondersteund en gesti-
muleerd bij verduurzaming en energiebesparing. Er bleek veel bespa-
ring mogelijk te zijn, en de bollenbedrijven werken daar graag aan 
mee. Door energiebesparing nemen hun vaste lasten af, waardoor hun 
marktpositie verbetert. Om de ondernemers optimaal te kunnen on-
dersteunen, overweegt de Omgevingsdienst een samenwerking met de 
KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur), 
Agentschap NL en PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving). Het 
plan is het energieverbruik en de energiebesparingsmogelijkheden van 
een aantal bedrijven in kaart te brengen, en vervolgens concrete bespa-
ringsadviezen te geven, aan de hand van een lijst met maatregelen, fis-
cale regelingen en subsidies.

46 lisse > naar inhoudsopgave



inwoners

bedrijven wet milieubeheer

lisse 22.511

574

geluidsontheffingen

initiële controles

klachten

maatwerkvoorschriften

meldingen 8.40

vergunningen

14

146

11

0

40

1

asbest bij sloopvergunningen

bodem

bouwaanvragen

geluid

geluidsmetingen

milieuvergunningen

ruimtelijke ordening

1

18

16

23

6

3

29

212
vergunningen 

en toezicht

96
adviezen

47lisse > naar inhoudsopgave



nieuwkoop

Op de Zuidhoek is het straks 
schoon wonen, wandelen en 
recreëren.





Guus Elkhuizen
Wethouder Milieu gemeente Nieuwkoop



Nieuwkoopse plassen: handhaving

In augustus vond er een grote gezamenlijke toezicht- en handhavings-
actie plaats op de Nieuwkoopse plassen. Samen met andere instan-
ties, zoals de Politie Hollands Midden, de gemeente Nieuwkoop en 
Natuurmonumenten, voerde de Omgevingsdienst controles uit. Het 
ging onder meer om vaarvergunningen, vaarsnelheid en alcoholgebruik. 
De Omgevingsdienst controleerde of de regels voor geluidsoverlast, 
afval en bodemverontreiniging werden nageleefd. Door het warme 
weer was het druk op het water; er werden tientallen boten gecontro-
leerd, meer dan tien waarschuwingen gegeven en vijf processen-verbaal 
uitgedeeld (voor te snel varen en het ontbreken van vaarbewijzen). Er 
zijn geen overtredingen op milieugebied geconstateerd. Zo zorgden de 
instanties er samen voor dat het rustig en veilig bleef op en rond het 
water. Zo’n gezamenlijke controle is effectief tegen overlast en efficiënt 
voor de deelnemers, doordat snel overleg mogelijk is. Daarnaast is het 
goed voor de uitstraling van de handhavende instanties. Vanwege deze 
positieve ervaringen is het dan ook de bedoeling dergelijke acties in de 
toekomst vaker uit te voeren. 

Zoeklichtactie: illegaal afval

In mei controleerden toezichthouders van de gemeente Nieuwkoop, 
de politie en de Omgevingsdienst het terrein van sloopbedrijf Van 
Turkenburg in Ter Aar. Dit gebeurde in het kader van de zoeklichtactie, 
een samenwerkingsproject op het gebied van toezicht en handhaving in 
Nieuwkoop. Het was al bekend dat er illegaal afval werd opgeslagen en 
dat het bedrijf geen omgevingsvergunning had voor de op- en overslag 
van afvalstoffen en asbesthoudende materialen. Het toezichtteam trof 
grote hoeveelheden afvalstoffen aan (zoals voertuigwrakken en bouw-
afval), waaronder asbesthoudend materiaal. Op straffe van een dwang-
som en een proces-verbaal zijn de asbesthoudende materialen en de rest 
van de afvalstoffen afgevoerd door erkende bedrijven. Dat deze zware 
milieuovertreding efficiënt en effectief werd aangepakt, is mede te dan-
ken aan de integrale, multidisciplinaire aanpak, keten toezicht (het door-
lichten van de asbestketen) en informatiegestuurd toezicht voorafgaand 
aan de actie.
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Ketentoezicht: grondstromen

Ketentoezicht is toezicht houden in de gehele keten: van produ-
cent en transporteur tot eindverwerker. Na het regionale project 
Ketentoezicht afval uit 2010, startte in 2012 het interregionale project 
Ketentoezicht grondstromen 2012-2016. Dit samenwerkingsproject van 
de Omgevingsdienst West-Holland en de partners Omgevingsdienst 
Midden-Holland en politie, richt zich op de op- en overslag van grond. 
Doel: een gezamenlijke bestuurs- en strafrechtelijke toezicht- en hand-
havingsstrategie, betere samenwerking en informatie-uitwisseling. 
Gezamenlijke uitvoering van het toezicht is effectiever, zodat beter wordt 
opgetreden tegen notoire overtreders. Deze aanpak is uitgewerkt in het 
Plan van aanpak Ketentoezicht grondstromen 2012-2016. Het plan beschrijft 
hoe de grondstromen de komende jaren planmatig inter regionaal wor-
den gecontroleerd, welke bedrijven en locaties in 2013 worden gecontro-
leerd, en welke grondketens worden doorgelicht. De resultaten worden 
eind 2013 geëvalueerd. In de gemeente Nieuwkoop heeft een projectteam 
als proef een aantal ketens grondstromen bij een grote grondhandel 
gecontroleerd. De meest kritische processen binnen de keten die daar 
nader werden onderzocht, zijn opslaan, toepassen, transport, reiniging 
en mengen van (verontreinigde) grond. De registratie van de grond en 
de kwaliteit waren onvoldoende inzichtelijk. Ook werden overtredingen 
van de (milieu)vergunning geconstateerd. Daarop is een handhavings-
traject gestart.

Zuidhoek: wonen en recreëren

Sinds 2010 ontwikkelt de gemeente het plan Zuidhoek, waarbij de voor-
malige vuilstort plaatsmaakt voor een woon- en recreatiegebied. Om het 
gebied daarvoor geschikt te maken, wordt een leeflaag van schone grond 
aangebracht. De vrijkomende bagger en grond worden binnen het ge-
bied weer gebruikt – op zo’n manier dat niemand er in de toekomst mee 
in aanraking komt. Het voordeel hiervan is dat er niet ver mee hoeft te 
worden gereden. De aanvoer van de schone grond vindt plaats over het 
water. Het project duurt nog vier jaar. De Omgevingsdienst houdt de 
vinger aan de pols, door regelmatig de locatie te bezoeken en de voort-
gang te bespreken. Zo kan de besluitvorming optimaal verlopen, zodat 
toekomstige woningeigenaren hun droomwens kunnen realiseren. 
Inmiddels is één eiland al geschikt voor de bestemming wonen.
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oegstgeest

Door het leggen van geluidsarm 
asfalt hebben we flinke stappen 
gezet om de geluidskwaliteit in 
de gemeente te verbeteren.





Wendelien Tönjann
Wethouder Ruimtelijke plannen gemeente Oegstgeest

Jos Roeffen
Wethouder Milieu gemeente 
Oegstgeest (per 2013)



Vergunning bloemenkwekerij: goed overleg

Eind 2011 vroeg bloemenkwekerij Gebr. J. en K. Star een omgevings-
vergunning aan voor de bouw van een bedrijfsruimte aan de Martinus 
Nijhofflaan. Het tuinbouwbedrijf kweekt bloemen in open grond en 
maakt deze gereed voor bloemenveilingen. Tot de bouw van de bedrijfs-
ruimte viel het bedrijf onder het Besluit landbouw. Omdat de locatie van 
de nieuw te bouwen bedrijfsruimte zich dicht bij woningen van derden 
bevindt, heeft het bedrijf een omgevingsvergunning nodig. Naar aanlei-
ding van de vergunningaanvraag dienden omwonenden zienswijzen in. 
Deze leidden tot gesprekken tussen de omwonenden, de eigenaar en de 
Omgevingsdienst. De vergunningprocedure werd toegelicht en eigenaar 
en omwonenden maakten afspraken over de informatievoorziening bij 
bepaalde activiteiten en klachten over het bedrijf. Dit heeft inmiddels 
geleid tot een betere onderlinge verstandhouding. Mede daarom hebben 
de omwonenden geen bezwaren ingediend tegen de vergunning. Deze is 
op 30 januari verleend.

Avery Dennison: nieuw hoofdkantoor

Avery Dennison, fabrikant van etiketten en stickers voor vliegtuigen 
en auto’s, is al vele jaren actief in de Leidse regio en heeft fabrieken en 
kantoren in Alphen aan den Rijn, Hazerswoude en Leiden. De fabriek 
en het kantoor in Leiden worden nu opgeheven, de fabrieken in Alphen 
aan den Rijn en Hazerswoude blijven actief. De kantoorfuncties komen 
in Oegstgeest, waar het nieuwe Europese hoofdkantoor verrijst; vlak-
bij de A44, naast het museum Corpus. Het wordt een modern gebouw 
met kantoren, showrooms en testruimten. Het moet in 2014 gereed 
zijn. De Omgevingsdienst heeft in 2012 intensief overlegd met het be-
drijf en de betrokken gemeenten over deze veranderingen. Met name 
de expertise van de dienst op het gebied van de milieuregelgeving, de 
vergunningsmogelijk heden en het bestemmingsplan was daarbij van 
waarde. 

Geluidskaart: overlast wegverkeer

Op grond van de Europese Richtlijn omgevingslawaai moet de gemeente 
Oegstgeest elke vijf jaar geluidskaarten en actieplannen opstellen. In 
2012 heeft de Omgevingsdienst daarom geluidskaarten gemaakt voor 
Oegstgeest, die de geluidssituatie voor 2011 in beeld brengen. Hieruit 
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blijkt dat ’s nachts vooral het (binnenstedelijk) wegverkeer een be-
langrijke bron van overlast is: dit veroorzaakt zo’n 1.900 ‘gehinderden’ 
(waarvan ongeveer 800 ernstig) en zo’n 290 ‘slaapverstoorden’. Ten 
opzichte van 2006 (het jaar van de eerste geluidkaart) is het wegver-
keersgeluid iets toegenomen. Het geluid van railverkeer nam sterk af. 
Industrielawaai is, net als in 2006, geen noemenswaardig probleem. In 
2013 worden actieplannen vastgesteld die bij de geluidskaarten horen 
(voor wegverkeerslawaai van Rijkswegen en binnenstedelijke wegen, 
railverkeerslawaai en industrielawaai).

Montessorischool: Groene Voetstappen

Vijfhonderd leerlingen van de Montessorischool in Oegstgeest verza-
melden in de week van 17 tot en met 21 september Groene Voetstappen: 
zij gingen een week lang zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school. 
Groene Voetstappen is een landelijk project, dat leerlingen, ouders en 
leerkrachten stimuleert om veilig, gezond en milieu- en klimaatvrien-
delijker te reizen. Het wordt uitgevoerd door het Klimaatverbond, en de 
Omgevingsdienst faciliteerde het project voor de vijftien gemeenten uit 
het werkgebied. Zeventien scholen uit de regio deden mee. De officiële 
afsluiting viel samen met de opening van het nieuwe, groene speel-
plein. Toenmalig wethouder Lia de Ridder bood de school een Groene 
Voetstappen-stoeptegel aan en opende het schoolplein. 

Woonwagenlocatie: milieuonderzoek

In een bestuursovereenkomst met de gemeente Leiden uit 2006 besloot 
Oegstgeest op een of meerdere locaties in de gemeente ruimte te reali-
seren en in te richten voor maximaal tien woonwagens. De realisering 
en toewijzing moeten in oktober 2016 zijn afgerond. Begin 2012 heeft de 
Omgevingsdienst een beknopte milieustudie verricht van zes voorge-
selecteerde locaties. Doel: nagaan welke locatie het meest geschikt is in 
verband met de milieuzonering van bedrijven, geluid, luchtkwaliteit, bo-
dem, externe veiligheid en duurzaamheid. Op grond van het advies aan 
de gemeente Oegstgeest kon per aspect én als geheel worden beoordeeld 
welke locatie het meest geschikt is. De Omgevingsdienst concludeerde 
dat de Noordoever van het Oegstgeesterkanaal het beste scoort. De laag-
ste score had de locatie Rhijnhofweg. De gemeente betrekt het advies bij 
de verdere afweging.
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rijnwoude

Duurzaamheid is van ons 
allemaal. Als gemeente willen 
wij inwoners en bedrijven 
aanmoedigen zelf aan de slag te 
gaan met duurzame oplossingen. 
Goed voorbeeld doet volgen.





Herman Haarman
Wethouder Ruimtelijke ordening gemeente Rijnwoude



Geurcontour: overleg 

In 2010 deed producent van bitumenemulsies Latexfalt in Koudekerk 
aan den Rijn een aanvraag voor een veranderingsvergunning op grond 
van de Wet milieubeheer, met het doel de in 2007 vergunde geurcontour 
te verruimen. Destijds zag de Omgevingsdienst daar geen reden toe en 
weigerde de aanvraag. Latexfalt liet het daar niet bij zitten en de zaak 
werd in 2012 behandeld door de Raad van State, die het weigerings-
besluit van de gemeente vernietigde op niet-inhoudelijke gronden; het 
was onvoldoende onderbouwd. De gemeente zou dus opnieuw moeten 
besluiten over de aanvragen. Vervolgens onderzochten Latexfalt, de 
gemeente Rijnwoude en de Omgevingsdienst gezamenlijk hoe de door 
Latexfalt gewenste uitbreiding van de productie zou kunnen worden 
gecombineerd met de vergunde geurcontour. Daarom werd besloten de 
procedure voorlopig op te schorten. Eind 2012 werd het geuronderzoek 
afgerond. 

Woningen: energieadvies 

De gemeente Rijnwoude wil inwoners graag helpen met het energiezui-
niger maken van hun woning. Daarom geeft de gemeente hulp bij het 
nemen van energiebesparingsmaatregelen voor woningen en stelt een 
bijdrage in maatwerkadviezen beschikbaar. Zo’n advies geeft inzicht in 
de specifieke besparingsmogelijkheden per woning. Door de gemeente-
lijke bijdrage kunnen inwoners voor de helft van de prijs een maatwerk-
advies uit laten voeren door een adviesbureau. De Omgevingsdienst 
voert de regeling uit. Op www.duurzaamrijnwoude.nl staat alle informa-
tie over de regeling. 

Electric Heroes: fluisterscooters 

In het voorjaar van 2012 liep in de regio het project Electric Heroes: een 
campagne van de Omgevingsdienst en de gemeenten uit de regio om 
elektrisch rijden onder jongeren te stimuleren. In april konden zij 
gedurende een aantal dagen een elektrische scooter testen en winnen. 
De testrijders legden hun ervaringen vast in een Youtube-filmpje. Hier 
konden andere jongeren op stemmen. De tien filmpjes met de meeste 
stemmen werden beoordeeld door een deskundige jury. Dit leverde 
twee winnaars op: één uit Alphen aan den Rijn en één uit Leiden. Ook 
onder de bijna vierduizend stemmers werden twee elektrische scooters 
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weggegeven. Kim Bennis uit Hazerswoude-Dorp was een van gelukkigen 
die een scooter won. Zij had zich ook opgegeven als testrijder en een 
filmpje ingezonden, maar won uiteindelijk een scooter als stemmer. 

Bestemmingsplan Rijnpark: advies 

In 2012 werkte de gemeente Rijnwoude hard aan het bestemmingsplan 
Rijnpark. De Omgevingsdienst droeg op vele manieren bij aan de tot-
standkoming van dit plan. Zo adviseerde de dienst over de gevolgen 
van Rijnpark voor de bedrijven aan de Hoogewaard, vooral Latexfalt. 
Ook gaf de Omgevingsdienst advies over diverse milieuthema’s: ver-
schillende onderzoeksrapporten over bodem, industrielawaai en 
verkeerslawaai werden beoordeeld en besproken met ontwikkelaar 
Niersman. Daarnaast beoordeelde de Omgevingsdienst een plan van 
aanpak voor archeologisch onderzoek en adviseerde over de geluids-
zone van het industrieterrein Hoogewaard/Rijnhaven. Ten slotte heeft 
de Omgevingsdienst meerdere conceptversies van het voorontwerp 
van het bestemmingsplan beoordeeld. Voor de latere versies schreef de 
Omgevingsdienst de milieuparagraaf.

Bodemvervuiling: onderzoek

Begin 2012 sloten de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, 
Leiderdorp en Teylingen met de provincie de bestuursovereenkomst 
ISV3 Bodem, over de aanpak van spoedlocaties. Dat zijn locaties waar de 
bodem zó vervuild is, dat er risico bestaat voor de gezondheid van men-
sen, planten en dieren, of kans is op verspreiding via het grondwater. 
De gemeenten moeten zorgen dat de verontreinigingen worden aange-
pakt, de provincie stelt een bedrag beschikbaar per locatie. Rijnwoude 
is nog in gesprek met de provincie over het aangaan van een bestuurs-
overeenkomst. De Omgevingsdienst adviseert de gemeente. Als er een 
overeenkomst komt, zal die alleen betrekking hebben op de locatie De 
Boomgaard. Het gaat daar om een verontreiniging met olieproducten 
door een voormalig transportbedrijf in een woonwijk. Op voorstel van 
de Omgevingsdienst heeft de provincie een saneringsonderzoek la-
ten uitvoeren. Daarbij zijn meerdere saneringsvarianten tegen elkaar 
afgewogen. Het onderzoek is begeleid door een projectgroep waar de 
Omgevingsdienst deel van uitmaakt. In 2012 wordt een besluit genomen 
over de saneringsmaatregelen en de planning. 
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teylingen

Het project Teylingen Samen Groen 
helpt eigenaren en huurders hun 
woning te verduurzamen en het 
comfort te verhogen.





John Stuurman
Wethouder Milieu gemeente Teylingen



De Startbaan: tweede prijs 

In september bezocht groep acht van basisschool De Startbaan uit 
Sassenheim Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Hillegom. Dit was 
de tweede prijs in de Milieuhelden-wedstrijd eind april. Het bedrijf is 
een duurzame onderneming die praktijkonderzoek doet in de branches 
van akkerbouw, groene ruimte, bloembollen en bomen en fruit. Tijdens 
het bezoek maakten de kinderen kennis met Praktijkonderzoek Plant 
& Omgeving. Ook moesten zij zelf flink de handen uit de mouwen ste-
ken. In het voorjaar namen elf basisschoolgroepen uit de gemeenten 
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen deel 
aan de Milieubende-wedstrijd. De Milieubende is interactief theater 
en een educatieve workshop in één, dat kinderen stimuleert om mee te 
denken over oplossingen voor de milieu- en klimaatproblematiek. Na de 
voorstellingen van de Milieubende gingen de leerlingen van groep acht 
van De Startbaan enthousiast aan de slag met concrete oplossingen om 
voor een beter milieu te zorgen. Zij zamelden vele kilo’s oude kleding 
in en maakten daarvan MilieuMonsters. Hierin verzamelden zij thuis 
recycle baar afval, zoals batterijen, kranten en kleding.

Langeveld: tijdig meedenken 

De Teylingse aanpak is even eenvoudig als doeltreffend: de gemeente 
zoekt zo vroeg mogelijk de samenwerking met inwoners, ondernemers 
en organisaties. Ook bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk 
Langeveld. Het doel: de komende jaren samen met Woonstichting 
Vooruitgang een duurzame en hoogwaardige woonwijk bouwen op de 
locatie Langeveld in Sassenheim. De Omgevingsdienst speelt een ac-
tieve rol in de gemeentelijke projectgroep. Over de planvorming voor 
de nieuwe woonwijk organiseerde de gemeente een bijeenkomst. Zo 
konden inwoners van Sassenheim en omgeving en andere betrokkenen 
vanaf het begin meedenken over de kansen voor de wijk. Het resultaat 
was een reeks ideeën voor een wijk met duurzame schoonheid, zonder 
bijvoorbeeld bouwmarktschuttingen rond tuinen, en mét een buizen-
stelsel voor afvoer van afval. Via een speciale website en een informa-
tiemarkt konden inwoners en anderen van gedachten wisselen over de 
toekomst van de wijk. Ook bij de verdere planvorming en uitvoering 
is uitwisseling van ideeën het uitgangspunt. Zo zijn de wensen voor 
de toekomstige wijk onderzocht met behulp van emotionele wensen-
kaarten, die laten zien wat een ideale wijk is volgens ouderen, jongeren, 

69teylingen > naar inhoudsopgave



gezinnen met kinderen en anderen. Zo ontstaat langzamerhand een 
brede, degelijke basis voor de ontwikkeling van een leefbare en duur-
zame wijk.

Bouwplaatsen: gezamenlijke controles 
energieprestatienorm 
Op verzoek van bouwinspecteurs van de gemeente Teylingen en milieu-
vergunningverleners van de Omgevingsdienst heeft de gemeente samen 
met toezichthouders van de Omgevingsdienst bouwplaatsen gecontro-
leerd. Zo konden veel aspecten van de bouw aan bod komen. Hierbij is 
ook aandacht besteed aan de Energieprestatienorm (EPN). Bij één pro-
ject leidde dit tot herziening van de EPN-berekening om te voldoen aan 
de normen. De bouwvergunningverleners besteden nu extra aandacht 
aan de EPN-berekening van de bouwaanvraag.

Kabelbreuk: raadsel opgelost

Aannemers moeten graafwerkzaamheden van tevoren melden bij het 
Kadaster, met een klic-melding op grond van de Wet informatie-uitwisse-
ling ondergrondse netten. Het Kadaster laat de aannemer vervolgens weten 
welke leidingen er liggen in het te ontgraven traject. Ook voor de Jacoba 
van Beyerenweg in Voorhout was dit gedaan. Tijdens het graven werd 
echter toch een kabel geraakt, waaruit olie stroomde. De leiding werd 
snel gedicht en de verontreinigde grond werd verwijderd. Vervolgens is 
met een leidingzoeker de leiding gevolgd, maar een begin of eindpunt is 
niet gevonden. Het bleef onduidelijk wie de eigenaar en wat de functie 
van de kabel was. Ook speurwerk van de Omgevingsdienst in archieven 
leverde niets op: oude bedrijfsactiviteiten boden geen aanknopingspun-
ten. Uiteindelijk bleek de kapotgetrokken leiding een aanvoerleiding te 
zijn voor de olie in een oliegekoelde elektriciteitskabel (50kV). De eige-
naar is geïnformeerd en de kabel wordt hersteld.
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zoeterwoude

Met hulp van de Omgevingsdienst 
hebben wij voor de inwoners 
van Zoeterwoude een succesvol 
Duurzaamheidsfonds opgezet.





Cees den Ouden
Wethouder Milieu gemeente Zoeterwoude



AKB Longs

In het voorjaar van vestigde het bedrijf AKB Longs zich in Zoeterwoude. 
AKB Longs produceert en (her)bekleedt rollen en walsen voor onder 
meer de grafische industrie. Daarnaast verzorgt het bedrijf de distribu-
tie en logistiek van (elektronica)gereedschap. Het bedrijf valt onder het 
Activiteitenbesluit en moet veranderingen in de bedrijfsvoering melden. 
Naar aanleiding van de eerste melding voerde de Omgevingsdienst 
een opleveringscontrole uit. Daaruit bleek dat het bedrijf in werking is 
volgens de ingediende melding en het Activiteitenbesluit. Na de opleve-
ringscontrole brachten ook burgemeester en wethouders een bezoek aan 
het bedrijf.

Duurzaam ondernemen: financieel voordeel

In augustus 2012 vond de bijeenkomst Duurzaam ondernemen 
Zoeterwoude plaats. Daar besloten vertegenwoordigers van bedrij-
venterreinen in Zoeterwoude-Rijndijk, de gemeente Zoeterwoude 
en de Omgevingsdienst om gezamenlijk duurzaam ondernemen in 
Zoeterwoude te stimuleren. Tijdens gesprekken met vertegenwoordigers 
van bedrijventerrein Grote Polder, de Rijneke Boulevard, Heineken en 
de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg bleek er grote interesse voor 
duurzaam ondernemen te bestaan. Vervolgens heeft Grontmij – in sa-
menspraak met de gemeente Zoeterwoude en de Omgevingsdienst – een 
plan van aanpak opgesteld. De provincie Zuid-Holland steunt het initi-
atief en heeft subsidie toegekend voor de uitvoering. Nu kunnen onder-
nemers onderzoek laten doen naar concrete energiebesparende maatre-
gelen, zodat terugdringen van CO2-uitstoot én financieel voordeel hand 
in hand kunnen gaan.

Vervuild afvalwater: handhaving

In 2012 vroeg het Hoogheemraadschap van Rijnland de 
Omgevingsdienst om een gezamenlijk integraal, multidisciplinair 
onderzoek naar de veroorzaker van het hoge gehalte zware metalen 
(chroom en nikkel) in het zuiveringsslib van de afvalwaterzuivering 
Leiden Zuid-West. Metingen hadden uitgewezen dat de hoeveelheid 
zware metalen sinds medio 2010 hoog was opgelopen. Het bleek te 
gaan om Arke Stainless Treatment B.V. in Zoeterwoude. Dit bedrijf 
beitst roestvrijstalen voorwerpen in salpeterzuur. Uit analyses van het 
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afvalwater van het bedrijf bleek dat de gehaltes chroom en nikkel veel 
te hoog zijn én dat de zuivering van het bedrijf zelf niet goed werkt. 
Daarom heeft de Omgevingsdienst opgetreden én is de zaak voorgelegd 
aan het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke vervolging.

Verontreiniging school: geen gevaar

Vanwege woningbouw voor bestemmingsplan Bloemenweide-Noord in 
Zoeterwoude-Dorp heeft de Omgevingsdienst in het najaar van 2011 een 
bodemonderzoek laten uitvoeren. Daaruit bleek dat de grond bij basis-
school Klaverweide verontreinigd is met lood. Nader onderzoek wees uit 
dat de grond onder het schoolplein en bij de aangrenzende groenstrook 
sterk verontreinigd is met lood, vanaf een halve meter tot een meter 
diep. Een groenstrook naast de school is ook in de bovenste halve me-
ter sterk vervuild. Begin 2012 bespraken de gemeente Zoeterwoude, de 
Omgevingsdienst en de GGD Hollands Midden de zaak. De conclusie: bij 
het schoolplein bestaat geen gevaar voor contact met de verontreiniging, 
vanwege de diepte daarvan. En de kinderen lopen geen risico als zij nu 
en dan spelen bij de groenstrook naast de school. Er zijn dan ook geen 
spoedeisende maatregelen nodig. Wel wordt de bodem gesaneerd als het 
gebied een nieuwe bestemming krijgt, na verhuizing van de basisschool.

Zoeterwoude: duurzaam

De gemeente Zoeterwoude stimuleert duurzaamheid. Daarom heeft de 
gemeente voor inwoners het Duurzaamheidsfonds opgezet. Dat fonds 
biedt vele mogelijkheden: van gratis maatwerkadvies tot subsidie voor 
energiebesparingsmaatregelen in bestaande woningen, van een bo-
nus bij overstap op groene stroom tot duurzame leningen tegen een 
lage rente en een bijdrage voor duurzame nieuwbouwwoningen. De 
Omgevingsdienst voert de regeling uit. Het fonds ging in oktober van 
start met een duurzame markt waar inwoners informatie kregen over 
de subsidieregeling en duurzame maatregelen. Ook maakte men kennis 
met de geselecteerde maatwerkadviseurs. In september ontvingen alle 
particuliere woningeigenaars in de gemeente een folder over de regelin-
gen waarin het fonds voorziet. Inmiddels zijn er 76 maatwerkadviezen 
aangevraagd en 63 subsidieaanvragen ingediend. Alle informatie over de 
subsidieregeling is te vinden op www.duurzaamzoeterwoude.nl.
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Uitgangspunt is dat 
bedrijven zich houden aan de 
vergunningvoorwaarden en de 
regelgeving. Tegelijkertijd mogen 
burgers ervan uitgaan dat de 
overheid op een adequate manier 
vergunningen verleent, toezicht 
houdt en consequent handhaaft 
bij overtredingen.

provincie zuid-holland



provincie zuid-holland



Rik Janssen
Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland



Overslagterminal: minder klachten

In 2011 moest overslagterminal Alpherium in Alphen aan den Rijn ver-
schillende dwangsommen betalen, vanwege klachten van omwonenden  
en overtredingen van vergunningvoorschriften. Bezwaar van het bedrijf 
had geen effect, behalve tegen de dwangsom voor het afmeren van sche-
pen buiten de tijden van de dienstregeling. In maart 2013 volgt de zitting 
in beroep bij de rechtbank. Ook in 2012 zijn de voorschriften intensief 
gehandhaafd. Sindsdien daalt het aantal klachten en vindt regelmatig 
overleg plaats. Inmiddels is apparatuur beschikbaar voor (onbemande) 
continue meting. De Omgevingsdienst start hiermee in het voorjaar van 
2013, gedurende minimaal twee maanden, zodat tijdige meting na klach-
ten mogelijk wordt. 

BRIKS: ook provinciale bedrijven

Sinds 1 juli voert de Omgevingsdienst taken uit namens de provincie 
Zuid-Holland op het gebied van milieu, omgevingsrecht en bodem. 
Bedrijven die onder de provincie vallen, kunnen bij de Omgevingsdienst 
terecht voor informatie over en vergunningaanvragen voor bouwen, 
slopen, kappen, inritten, reclame (BRIKS) en brandveilig gebruik. De 
Omgevingsdienst heeft de door de provincie gemaakte afspraken over-
genomen: de gemeenten adviseren over vergunningaanvragen en ge-
meentelijke bouwinspecteurs houden toezicht. Vanaf 1 juli 2013 houdt 
de Omgevingsdienst toezicht op het gebied van bouwen voor de ge-
meente Noordwijk en voor bedrijven die onder de provincie vallen.

Omgevingsdienst: bevoegd gezag Wbb 

Sinds 1 juli voert de Omgevingsdienst voor de provincie taken uit in 
het kader van de Wet bodembescherming. De afdeling Bodem had al tien 
jaar ervaring met die taken voor de gemeente Leiden. Inmiddels zijn de 
procedures van de provincie en de Omgevingsdienst geüniformeerd, en 
verlopen saneringswerkzaamheden soepel, dankzij goede afspraken en 
samenwerking. Daarnaast komen er veel nieuwe saneringsplannen bin-
nen. Om lopende saneringen verantwoord over te nemen, verdiepten de 
handhavers van de Omgevingsdienst zich in de relevante documenten 
en legden uitgebreide locatiebezoeken af. Mede dankzij uitleg van mi-
lieukundige begeleiders konden zij zich een goed beeld vormen van de 
actuele verontreinigingssituatie en van de plannen.
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Ook taken op het gebied van de spoedlocaties, nazorg en monitoring 
van stortplaatsen zijn overgedragen, inclusief een lijst van veertien 
spoedlocaties in het landelijk gebied en dertig locaties in het stedelijk 
gebied. In 2012 is een begin gemaakt met de inventarisatie. Voor alle 
spoedlocaties zijn begin 2013 de stand van zaken en de vervolgstappen 
vastgelegd. Twee nazorglocaties zijn in 2012 aangepakt (Wassenaarseweg 
in Katwijk en Industriekade in Sassenheim, Teylingen) en vervolgstap-
pen zijn voorbereid. In 2013 volgen de andere twee locaties (Tespellaan 
in Noordwijkerhout en Achterweg in Noordwijk).

Ruimte en Milieu: samenwerking

In 2012 voerde de Omgevingsdienst het provinciale programma 
Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu uit. Aan de hand van pilots zijn in-
strumenten ontwikkeld en is ervaring opgedaan om duurzaamheid te 
borgen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Zo werd in Teylingen 
en Alphen aan den Rijn een instrument ontwikkeld om duurzaamheid 
te vertalen in ruimtelijke speerpunten. In Leiden, Oegstgeest en Alphen 
aan den Rijn werd de methode Duurzaam Rendement toegepast (die con-
troleert of duurzame maatregelen – gegeven hun meerwaarde – organi-
satorisch en financieel mogelijk zijn). In Oegstgeest en Alphen aan den 
Rijn worden de pilots als project voortgezet. Het is nog niet duidelijk of 
deze programmatische samenwerking tussen Omgevingsdienst en pro-
vincie een vervolg krijgt.

Risicobedrijven: goede afspraken

Bedrijven die een verhoogd risico vormen doordat ze werken met ge-
vaarlijke stoffen, vallen onder het Besluit risico zware ongevallen 1999 
(BRZO). De provincie Zuid-Holland, de gemeenten en omgevingsdien-
sten hebben naar aanleiding van incidenten, zoals bij Chemie-Pack in 
Moerdijk en Odfjell in Rotterdam, hun afspraken over vergunningver-
lening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven aangescherpt. In 2012 
zijn in de regio vijf van zulke bedrijven geïnspecteerd door omgevings-
diensten in de provincie - soms buiten hun eigen werkgebied. Sinds 
1 januari 2013 heeft DCMR Milieudienst Rijnmond de eindregie over 
toezicht en vergunningverlening bij dergelijke bedrijven. Provincie en 
gemeenten blijven het bevoegd gezag voor BRZO-bedrijven. 
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regionale programma’s 
Klimaatprogramma

vier jaar klimaatprogramma
Van 2008 tot en met 2012 bundelden de 
vijftien gemeenten in Holland Rijnland en 
de Omgevingsdienst hun krachten in het 
klimaatprogramma Energie voor de toekomst. 
Doel: de uitstoot van het schadelijke CO2 
verminderen door energiebesparing en 
duurzame energieproductie. Uiteindelijk 
moet regionaal in 2030 veertig procent min-
der CO2 worden uitgestoten dan in 1990. De 
belangrijkste resultaten van vier jaar klimaat-
programma zijn opgenomen in de publicatie 
Energie voor de toekomst, samenwerking loont. 
Digitaal is deze te vinden via  
www.odwh.nl/energievoordetoekomst.

De samenwerking loont, zo is gebleken: 
overheid, ondernemers en inwoners boekten 
gezamenlijk goede resultaten. Zo streven 

regiogemeenten naar een klimaatneutrale 
organisatie in 2015, hebben huiseigenaren en 
bedrijven energiebesparende maatregelen 
genomen, is duurzame energieproductie op 
gang gebracht en neemt het aantal voertui-
gen op alternatieve brandstoffen al vier jaar 
toe. Daarnaast werden gezamenlijk de voor-
waarden gecreëerd om de doelstelling verder 
te realiseren. Denk aan duurzame onder-
houdsplannen voor gemeentelijke gebouwen 
en de Regionale Energievisie, die gemeenten 
kunnen gebruiken bij de uitwerking van hun 
structuurvisies.

duurzaam vervoer verovert de 
regio
Duurzaam vervoer verovert terrein. Steeds 
meer gemeenten plaatsen oplaadpunten voor 
elektrische auto’s en ondernemers bieden 
alternatieve brandstoffen aan. Dit maakt 
het voor particulieren en ondernemers 
steeds aantrekkelijker om over te stappen op 
voertuigen die minder CO2, stikstofdioxide 
en fijnstof uitstoten. Om de overstap nog 
makkelijker te maken, organiseerden markt-
partijen en de Omgevingsdienst in 2012 de 
FluisterRally: meer dan honderd deelnemers 
uit de regio legden in ongehoorde stilte 
een parcours af met verschillende schone 
vervoermiddelen. Daarnaast organiseerde 
de Omgevingsdienst in het voorjaar de cam-
pagne Electric Heroes. Deze liet jongeren niet 
alleen kennismaken met elektrisch vervoer, 
maar toonde ook overtuigend aan dat er 
een alternatief is voor de benzinescooter. 
Verschillende jongeren testten voor de 
campagne gedurende twee dagen een elek-
trische scooter. In die testperiode maakten 
zij een korte Youtube-promotiefilm voor de 
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elektrische scooter. Andere jongeren stem-
den op de beste filmpjes. Zowel de makers 
van de twee leukste filmpjes als twee stem-
mers wonnen een elektrische scooter. 

regionale energievisie
In opdracht van de Omgevingsdienst 
ontwikkelde de TU Delft een Regionale 
Energievisie. Met behulp daarvan kan duur-
zame energie structureel worden ingebed in 
ruimtelijke plannen. Zo wordt de transitie 
mogelijk naar een economie die is gebaseerd 
op duurzame energievoorziening en  
-productie. De in 2012 voltooide Regionale 
Energievisie Verkenningen energiekansen 
Holland Rijnland concludeert dat er volop 
mogelijkheden zijn om duurzame energie-
kansen in de regio te benutten. In 2013 wordt 
de studie voor drie gemeenten specifieker 
uitgewerkt, zodat deze optimaal aansluit bij 
de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dit 
zal ook andere gemeenten in de regio een 
voorbeeld bieden voor hun praktijk.

Aanpak geluidsoverlast: 
gevelsanering 
In 2012 kregen 49 woningen in de Quarles 
van Uffordstraat/Piet Heinstraat in 
Noordwijk geluidsisolatie. Dit gebeurde van-
uit het gevelisolatieprogramma in het kader 
van de Wet geluidhinder voor woningen die 
niet aan de wettelijke richtlijnen voldoen. In 
Noordwijk is de Omgevingsdienst verant-
woordelijk voor de isolatie van zulke wonin-
gen. De woningeigenaren deden vrijwillig 
mee. Met behulp van landelijke subsidie liet 
de Omgevingsdienst dubbel glas plaatsen. 
Zo’n tachtig procent van de eigenaren koos 
– met bijbetaling van een klein bedrag – 
voor thermisch isolatieglas met een hogere 
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isolatiewaarde. Door deze duurzame oplos-
sing neemt hun wooncomfort nog verder toe 
en besparen zij zo’n vierhonderd euro per 
jaar op hun energierekening. Na aanvanke-
lijke terughoudendheid kon de uitvoering 
van de maatregelen en de begeleiding door 
de Omgevingsdienst rekenen op grote tevre-
denheid. Het project werd feestelijk afgeslo-
ten door wethouder Vroom.

Schiphol: hinderbeperking

De Omgevingsdienst, de provincie en 
de gemeenten werkten in 2012 hard aan 
nieuwe hinderbeperkende maatregelen voor 
Schiphol, nadat was gebleken dat de lucht-
vaartsector de afspraken uit het akkoord uit 
2008 niet kon halen. Eind 2012 sloten alle 
betrokken partijen een nieuw akkoord, met 
als belangrijkste afspraak dat de sector vanaf 
2013 de hinder zal beperken door minder 
nachtvluchten uit te voeren. Dit zal vooral 
merkbaar zijn bij de gemeenten binnen de 
invloedssfeer van de nachtroutes van en naar 
de Kaagbaan. De Omgevingsdienst heeft de 
CROS (Commissie Regionaal Overleg lucht-
haven Schiphol) gevraagd onderzoek te doen 
naar extra maatregelen specifiek voor de 
Leidse regio, omdat daar een nadelig effect 
te verwachten is van het nieuwe akkoord. 
Hoewel het totale vliegverkeer van en naar 
Schiphol in 2012 met 1,6% toenam, laten me-
tingen in de regiogemeenten een geringe da-
ling zien van de geluidhinder. Dit komt ver-
moedelijk omdat er in 2012 minder is geland 
op de Kaagbaan en omdat de Aalsmeerbaan 
drie weken buiten gebruik is geweest.

Veiligheid: informatie en 
actualisatie
Het regionale Uitvoeringsprogramma Externe 
Veiligheid wordt vertaald in ruimtelijke 
plannen en vergunningen van bedrijven 
die met gevaarlijke stoffen werken. De 
Omgevingsdienst controleert vervolgens met 
extra aandacht die punten. In 2012 was er veel 
aandacht voor het hoofdaardgasnet van de 
Gasunie, vanwege in 2011 geïnventariseerde 
knelpunten met locaties en  risicoafstanden 
voor ondergrondse buisleidingen. De 
Omgevingsdienst maakte risicoberekenin-
gen voor ruimtelijke plannen en er vond 
overleg plaats tussen gemeenten en Gasunie. 
Ook werden samen met de Veiligheidsregio 
Hollands Midden twee informatiecampagnes 
georganiseerd: over transport en veiligheid, 
en over de uitval van nutsvoorzieningen. 
Doel: informeren over de risico’s en de beste 
handelwijze bij incidenten. In het najaar is de 
Omgevingsdienst begonnen met de actuali-
satie van de regionale Omgevingsvisie Externe 
Veiligheid uit 2008, waarin staat hoe afwe-
gingen op het gebied van veiligheid worden 
gemaakt.

Milieucommunicatie:  
diversiteit aan projecten
In het Meerjarenprogramma 
Milieucommunicatie 2010-2013 verzorgt de 
Omgevingsdienst diverse duurzaamheids-
projecten, van de Milieubende op scholen tot 
de nieuwsbrief Bedrijf & Milieu voor regionale 
ondernemers. 
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groene voetstappen
Groene Voetstappen is een landelijk project, 
uitgevoerd door het Klimaatverbond, dat 
leerlingen, ouders en leerkrachten stimuleert 
om veilig, gezond en milieu- en klimaatvrien-
delijk te reizen. Het werd mogelijk gemaakt 
door de Omgevingsdienstdienst in de vijftien 
gemeenten in het werkgebied. Ruim 4.700 
leerlingen van zeventien basisscholen in de 
regio verzamelden tussen 17 en 21 september 
Groene Voetstappen door zo veel mogelijk lo-
pend en fietsend naar school te gaan. 

milieunieuws uit de regio
In 2012 zijn er vier edities van Milieunieuws 
uit de regio verschenen in de huis-aan-huis-
bladen. Met deze advertenties informeert de 
Omgevingsdienst de inwoners van Holland 
Rijnland over verschillende regionale projec-
ten op het gebied van duurzaamheid. 

Milieueducatie: Samen 
Duurzaam Holland Rijnland
Sinds 2011 voert de Omgevingsdienst het 
project Samen Duurzaam Holland Rijnland uit. 
Doel: het bestaande aanbod op het gebied 
van natuur- en milieueducatie samenbren-
gen, én een dekkend netwerk opbouwen 
van locaties met een aantrekkelijk aanbod 
van natuur- en milieuactiviteiten. In 2012 
is een flinke stap gezet: sinds juni kan ie-
dereen  natuur- en milieuactiviteiten in de 
regio doorzoeken – en online boeken – op 
www.nmehollandrijnland.nl. Er zijn in-
middels zestien aanbieders met samen zo’n 
honderddertig producten. Hieronder zijn 
ook partijen zoals Naturalis, landgoederen 
en landschaps organisaties. Via persberich-
ten, digitale nieuwsbrieven, vier regionale 
projecten en de publiciteit daaromheen 
is de website in de schijnwerpers gezet. 
De Omgevingsdienst werkt nauw samen 
met Natuur- en Milieu-educatie Leiden, 
Stichting Vogelpark Avifauna en de ge-
meente Lisse. Wethouder Brekelmans van 
Lisse is bestuurlijk ambassadeur. In 2011 en 
2012 werd het project mede mogelijk ge-
maakt door Agentschap NL en de provincie 
Zuid-Holland. 
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