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Deskundig werken
voor milieu en natuur
achtergronden & cijfers
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Jaarimpressie 2020

VOLGENDE

Voorwoord
2020 was een bijzonder jaar. Een jaar dat begon zoals alle andere jaren; tot vrijdag
13 maart. Een datum die in ons geheugen staat gegrift. Vanaf dat moment werd
alles anders en gingen we in lockdown. Thuiswerken werd de nieuwe norm.
Benieuwd hoe wij hiermee om zijn gegaan? Wij informeren u graag over onze
werkzaamheden.

De terugblik op 2020
Cijfers
De inzet van Het Haags Economisch Interventie Team
Nieuwjaarsbrand Zoetermeer

ICT: onmisbaar in coronajaar

Het konijn: dé beheerder van de duinen

Dagelijks zetten wij onze expertise op milieu en natuurtaken voor u in. In deze
jaarimpressie kijken we terug naar 2020. Dit doen we aan de hand van cijfers en

Informatieplicht energiebesparing
Omgevingsplan De Binckhorst

verhalen achter de cijfers. Wij geven u inzicht in onze bijdrage aan een gezonde en
duurzame samenleving in Haaglanden en Zuid-Holland. Zo leest u onder andere

Doelvoorschriften Dunea

over ‘Het konijn: dé beheerder van de duinen’ en over het tijdelijke vuurwerkverbod.

Omgevingswet

En: hoe onmisbaar ICT is geweest in het coronajaar. In artikelen, ondersteund door

Energietransitie en verduurzaming van het Rotterdams haven- en industriegebied

beelden, leest u hoe het ons is vergaan in het afgelopen jaar.
Meer weten? Nodig ons uit voor een (digitaal) expertoverleg.

Wij spreken u graag.

Corona & thuiswerken
De laatste diffuse loodjes
2020: een tijdelijk vuurwerkverbod
Geothermie in de woonomgeving

Leo Klaassen

Samen bouwen aan soortenbescherming

Directeur Omgevingsdienst Haaglanden

Klik op ee n on de rwerp
en le es m ee r!
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Bedrijven en instellingen
We werken voor
de provincie en
negen gemeentes

Provincie Zuid-Holland

Wassenaar

Zoetermeer
LeidschendamVoorburg
Den Haag
Rijswijk
Delft

Westland

Midden-Delfland

PijnackerNootdorp

Horecabedrijven inclusief
strandpaviljoens

Kantoren
(groot/overheidsgebouwen)

313
2.090
172
40
67
106
62
192
210
n.v.t.

Gemeente Delft

57
441
20
8
15
144
8
73
126
n.v.t.

3.252

Totaal 2020

Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland

Bedrijven en instellingen onder
milieuwet- en regelgeving

892

Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland
Totaal 2020

Glastuinbouwbedrijven

Gemeente Delft

Provincie Zuid-Holland

0
3
8
60
153
1
0
1.119
0
n.v.t.

Totaal 2020

1.344

Totaal 2020

2.008
16.156
1.677
702
1.578
1.554
635
5.055
2.412
20

Gemeente Delft

31.797

Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer

Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland
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Toezicht en handhaving
Milieu- exclusief duurzaamheidscontroles

Duurzaamheidscontroles: deelcontrole + EED (tot 1 juli 2019)
2018

2019

2020

50
220
20
4
20
25
6
40
50
7

14
28
4
1
0
3
2
8
10
4

Gemeente Delft

442

74

490
1.980
420
280
340
270
130
1.500
420
1.030

Gemeente Delft

Provincie Zuid-Holland

90
360
50
10
40
70
20
100
110
3

6.860

Totaal 2020

853

Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer

(Totaal 2019: 7.410

Totaal

540

Totaal 2020

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer

Overlast meldingen (afgeronde cijfers)		
2017

2018

2019

2020

170
1.680
70
20
50
60
20
500
130
50

150
1.540
100
30
60
30
50
280
250
40

110
1.200
60
30
30
20
70
290
80
20

Gemeente Delft

2.750

2.530

1.910

Totaal

Gemeente Delft

Provincie Zuid-Holland

190
1.870
15
25
60
40
15
400
130
20

730

Totaal 2020

2.765

Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer

Totaal 2018: 960)

Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland

(Totaal 2019: 480

40
240
20
30
40
30
10
240
50
30

(Totaal 2019: 850

Gemeente Delft

Provincie Zuid-Holland

50
150
30
20
30
20
10
70
20
140

Gemeente Den Haag

Totaal 2018: 8.400)

Handhaving

Bodemcontroles		

Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland

Totaal 2018: 470)
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Toetsing en vergunningverlening
Adviezen/Toetsen

Meldingen Milieu/Natuur

2018

2019

2020

59
1.601
112
153
57
280
55
726
196
724

114
1.450
136
171
96
263
56
819
271
725

94
1.171
94
111
50
278
74
656
152
882

Gemeente Delft

3.963

4.101

3.562

Totaal

Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland

2018

2019

2020

98
533
93
93
126
78
30
335
137
298

62
380
84
71
65
259
13
223
106
253

64
224
420
99
62
380
93
195
55
24

1.821

1.516

1.616

Beschikkingen

Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland
Totaal

23
364
9
10
12
10
5
33
8
910
1.384

Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland
Totaal 2020

Afgehandelde informatieverzoeken
Aantal dossiers/document verzoeken 2019
2% Overig

2% Overig 2% Wet milieubeheer
2% Wet milieubeheer
7% Landelijk Grondwater
7% Landelijk
Register
Grondwater Register

Aantal dossiers gecheckt 2019
1% Dossier gezocht,
1% Dossier
geen inzage
gezocht, geen inzage
3% Fysieke inzage
3% Fysieke inzage

12.813
5.958 5.95889% Bodem

89% Bodem

96% Digitaal afgedaan
96% Digitaal afgedaan
12.813 12.813

informatieverzoeken
afgehandeld in 2020

De inzet van Het Haags Economisch Interventie Team
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De inzet van Het Haags
Economisch Interventie Team
Per jaar wordt door het HEIT MB (Haags Economisch Interventie Team Malafide Bedrijvigheid) honderden ondernemingen in de regio Haaglanden gecontroleerd. Het HEIT MB is
een samenwerkingsverband tussen gemeente Den Haag, politie, Belastingdienst, Douane,
Omgevingsdienst Haaglanden, Inspectie SZW, UWV en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Bij integrale controles van garagebedrijven sluit ook Rijksdienst voor
Wegverkeer (RDW) aan. Het team wordt in de regio ingezet om malafide bedrijvigheid aan
te pakken. Denk hierbij aan belasting- en uitkeringsfraude, overtreding van vergunningsvoorwaarden en andere wet- en regelgeving, zwartwerken, onderbetaling en uitbuiting, etc.
De belangrijkste taak van het HEIT is om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren door
oneerlijke concurrentie aan te pakken. Door de inzet van HEIT worden wijken leefbaarder
en veiliger.

Een controle van HEIT
Het HEIT ontvangt van het RIEC (Regionaal
Informatie- en Expertise Centrum)
een integraal handhavingsadvies. Het
Aantal bestuurlijke controles
advies wordt op bestuursrechtelijke,
238
150
143
strafrechtelijke en fiscale interventies met
Branches
het HEIT besproken. Aan de hand van het
21
34
78
16
advies wordt gekeken wanneer en met
34
13
51
welk team een controle wordt ingepland.
Resultaten
Tijdens een controle wordt gelet of aan
€1,1 miljoen
87
23x
alle regel- en wetgeving wordt voldaan.
€ 95.000
41
€144.000
2x
Onze focus ligt op de regel- en wetgeving
1x
85.000
96%
180
van de Wet milieubeheer. Bij een controle
van bijvoorbeeld een garage controleren
wij of er afvalcontracten aanwezig zijn voor afvoer van olie. Gevaarlijke stoffen op een juiste
manier worden opgeslagen, accu’s in speciaal daarvoor bestemde lekbakken staan, en of
er bijvoorbeeld een vloeistofwerende vloer ligt. Zijn er misstanden aangetroffen? Dan komt
de onderneming onder verscherpt toezicht te staan. De ondernemer ontvangt een brief met
een waarschuwing en binnen welke termijn de misstanden opgelost moeten worden. Pakt de
ondernemer de misstanden niet aan? Dan leggen wij een dwangsom op.
bestuurlijk controles team Malafide Bedrijvigheid
bestuurlijke controles team Prostitutie
controles op de Noodverordeningen

illegaal gokken
supermarkten
garages

cafés
beauty branche
winkels

restaurants

uitkeringsfraude
Gemeente Den Haag

kilo shisha tabak
illegale tewerkstelling

boetes roken en hygiëne
boetes voor overtreding
WML, WAV en ATW
losse sigaretten

dozen illegale medicijnen
drugs

bestuurlijke rapportages
opgemaakt

Achtergrond

spoedsluiting vanwege hygiëne
garages zijn milieutechnisch
niet in orde

Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) is het grootste bestuurlijke interventieteam van Nederland.
Het HEIT is opgericht in 2007 en kan sinds 2015 ingezet worden in 27 gemeenten in de Eenheid Den Haag
om georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. In het HEIT werken verschillende partners
samen om ondermijnende en criminele bedrijven en misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken:
gemeenten, politie, Belastingdienst, Douane, UWV, NVWA, Omgevingsdiensten en Inspectie SZW.
Daarnaast sluiten er op verzoek andere partners aan zoals energiebedrijven, de brandweer en/of de RDW.
In 2020 zijn er meerdere lockdowns geweest vanwege het coronavirus. Daardoor zijn branches
gesloten geweest en zijn er minder bestuurlijke controles uitgevoerd.

Nieuwjaarsbrand Zoetermeer
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Behoefte aan expertise
tijdens een crisissituatie

Foto: Roy Wolters

Nieuwjaarsbrand Zoetermeer
Op 1 januari 2020 vond een verwoestende brand plaats bij Shurgard aan de Industrieweg in
Zoetermeer. De brand ontstond in een naastgelegen oud-metaalhandel en sloeg over naar
de opslagboxen van Shurgard met asbesthoudende daken. Het bestrijden van het incident
heeft plaatsgevonden met behulp van de crisisorganisaties binnen de regio, waarbij
Omgevingsdienst Haaglanden het deelproces milieubeheer uitvoerde namens de gemeente
Zoetermeer.

Deskundig advies noodzakelijk

Gestroomlijnde coördinatie

Cees Uitbeijerse, toezichthouder Milieu, vertelt over het belang van deskundig advies tijdens
een crisissituatie; “Door het delen van vakinhoudelijke kennis, kan er snel worden gehandeld.
Zo werd bij deze calamiteit al snel duidelijk dat er een asbestvraagstuk lag in verband met een
mogelijke verspreiding van asbest naar de omgeving. Wij geven advies over bijvoorbeeld het af
laten nemen van monsters en inschakelen van een asbestkundig bedrijf. Ook kunnen wij in onze
systemen informatie opzoeken over de activiteiten van een bedrijf, vergunningen en toezicht
verleden.”.

Op het moment van opschalen naar GRIP 1 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings
Procedure) is Omgevingsdienst Haaglanden opgeroepen om zich te melden bij het
Commando Plaats Incident (COPI). Omdat het effect van het incident zich verspreidde naar de
omgeving, werd later die nacht besloten op te schalen naar GRIP 2 en raakte Omgevingsdienst
Haaglanden ook betrokken bij het Regionaal Operationeel Team (ROT) om deskundig advies te
geven. Bij GRIP 2 wordt een actiecentrum ingericht waar verschillende partijen samenkomen
die het ROT vormen. Wij worden bij opschaling van een dergelijke calamiteit ingezet voor
deskundig advies op het gebied van de fysieke leefomgeving.

In het geval van een dergelijke crisis worden door het ROT diverse scenario’s uitgewerkt. Ook
dan geven wij advies. Cees; “Eén van de scenario’s was dat asbestverspreiding in de omgeving
zou worden bevestigd. In dat geval dient er snel gecommuniceerd te worden naar onder andere
de bewoners. Ook moet er een plan worden uitgewerkt om het asbest op te laten ruimen. Het
is belangrijk dat wij in dit soort situaties meedenken. Wij hebben een groot netwerk en weten
hoe de hazen lopen tijdens dit soort incidenten. Gelukkig is het niet zover gekomen tijdens dit
incident.”.

ICT: onmisbaar in coronajaar
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Technologische ontwikkelingen
gaan razendsnel

ICT: onmisbaar in coronajaar
De afdeling Bedrijfsvoering heeft een faciliterende rol binnen onze dienst. Zij schept de
randvoorwaarden voor een goed functioneren van de organisatie. Het succes van de
primaire afdelingen is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie én kwaliteit
van de bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. Team Informatievoorziening, verantwoordelijk voor alle geautomatiseerde
ondersteuningen (applicaties en infrastructuur), data en informatie (digitaal en print), heeft
een bewogen jaar achter de rug. Dat een goede en veilige ICT en infrastructuur belangrijk is,
weet iedereen. Dat het zo belangrijk in 2020 zou worden, daar had niemand rekening mee
gehouden.

Het plotselinge thuiswerken, had ook zijn voordelen.

De eerste lockdown
Op 12 maart kwam de boodschap dat iedereen thuis moest gaan werken. Een boodschap die
op iedereen impact had, maar helemaal voor het team Informatievoorziening. In drie dagen
tijd moesten zij ervoor zorgen dat iedereen op maandag thuis kon werken. Collega’s moesten
thuis hetzelfde werkgevoel ervaren als op kantoor. “Wij hebben alle zeilen moeten bijzetten.
Maar met als resultaat dat maandag 16 maart bijna iedereen thuis kon werken. De laptop aan en
de vertrouwde omgeving zoals iedereen op kantoor gewend was, was nu ook thuis. Een prestatie
waar wij als team, maar ook als dienst, trots op zijn. Het plotselinge thuiswerken, had ook zijn
voordelen. Een aantal applicaties, waaronder MS Teams, hebben wij versneld kunnen uitrollen.
Op dit moment is MS Teams niet meer uit ons werkleven te denken. Natuurlijk had de lockdown
negatieve kanten, maar op ICT-gebied zeker ook positieve kanten.”, vertelt Erwin Meijer,
teamleider Informatievoorziening. >>

Windparken en natuur
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Informatievoorziening is niet statisch
De informatievoorziening van onze dienst is geen statisch geheel dat in beton gegoten is.
Zij moet meebewegen met interne en externe ontwikkelingen en zakelijke behoeften. Dat
vraagt om continue balanceren tussen beheren (behouden wat we hebben) en ontwikkelen
(afstemmen op de toekomst waar we als dienst naar toe willen). En dat terwijl ‘gedurende de
verbouwing de winkel open moet blijven’.
In de taakuitvoering van VTH wordt een grote hoeveelheid gegevens verzameld. Het omzetten
van deze data naar waardevolle informatie via data-analyses (voor zowel de omgevingsdiensten als haar deelnemers en ketenpartners) en het creëren van een professionele informatiepositie, is van belang om data-gedreven, informatie-gestuurd en risico-gestuurd te kunnen
werken en daarmee relevant te zijn. In de toekomst en zeker ook in geval van komst van de
Omgevingswet is verdere samenwerking in de keten noodzakelijk. Samenwerken en informatie
delen met ketenpartners zoals landelijke inspectiediensten, het Openbaar Ministerie, waterschappen, Veiligheidsregio Haaglanden en GGD, is de toekomst. Permanente inzet op doorontwikkeling is noodzakelijk, de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel.
Omgevingsdienst Haaglanden doet dit op basis van een interne visie en informatiebeleid.
De zogenaamde ‘ODH-grondplaat’ die hier aan de basis ligt, dient inmiddels landelijk als
voorbeeld voor alle omgevingsdiensten.

In 2020 hebben wij een phishing test laten uitvoeren.

Information Security Officer
Goede informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Ons beleid is gebaseerd op de nieuwe
landelijke standaard: Baseline Informatiebeveiliging Overheid. In 2020 is een Information
Security Officer aangenomen. Hij zorgt voor goede beveiliging van de systemen en stimuleert
de bewustwording op dit vlak. “In 2020 hebben wij een phishing test laten uitvoeren. Alleen de
directeur en ons afdelingshoofd waren geïnformeerd. Met deze phishing test wilden wij bewustwording creëren, want iedereen, van jong tot oud, kan verleid worden om te klikken op links en
documenten met kwaadaardige inhoud. Wij waren zeer tevreden met de eindrapportage. Er
waren geen noemenswaardige incidenten.”, vertelt Erwin.

Nieuwe ontwikkelingen
In 2021 gaan wij ons netwerk vernieuwen. Het oude netwerk wordt vervangen door een
nieuw netwerk met extra aandacht voor beveiliging. Open Wave, het nieuwe VTH-systeem,
wordt uitgerold en in gebruik genomen. En we vervangen ook ons Document Management
Systeem (DMS), deze dateert nog uit de beginjaren van onze dienst en is hoognodig aan
vervanging toe. In combinatie met een nieuw Record Management Applicatie (RMA) kunnen
wij adequaat en rechtmatig blijven archiveren.

Konijnen
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Wildopvang Delft

Herplaatsingsproject met
ingeënte konijnen

Het project heeft gedurende de looptijd een iets andere vorm gekregen dan het oorspronkelijke doel om konijnen te verplaatsen, maar is daarmee niet minder zinvol. Toetser & vergunningverlener Annemiek Tubbing vertelt; “In plaats van het vangen en verplaatsen van konijnen vanaf
de schadelocatie naar het duingebied is de medewerking van de Wildopvang Delft gevraagd. De
Wildopvang krijgt namelijk jaarlijks een groot aantal wilde (baby) konijnen binnen. Deze worden
bijvoorbeeld binnengebracht nadat een hond een nest heeft uitgegraven of wanneer tijdens
graafwerkzaamheden een konijnennest bloot komt te liggen. Deze konijnen zijn nog zuigelingen
en afhankelijk van (moeder)melk voor overleving. Uit onderzoek is gebleken dat juist jonge dieren
een veel grotere overlevingskans hebben bij verplaatsing dan volwassen dieren. Dus deze ‘aanpassing’ van het project draagt ook bij aan het succes ervan.”.
De Wildopvang heeft een protocol om deze dieren te laten overleven, maar ze tegelijkertijd
wild te houden. Als de konijnen vijf á zes weken oud zijn, worden ze ingeënt. Normaal worden
de konijnen herplaatst in een natuurterrein dat particulier wordt beheerd. Annemiek; “Nu
zal dat na een gewenningsperiode gebeuren in de duinen, waar ze aan de gang kunnen als dé
beheerder van de duinen.”.

Het konijn:
dé beheerder van de duinen
Op sommige locaties in de provincie Zuid-Holland hebben we konijnen hard nodig om de
natuur op orde te houden. De vraag naar meer konijnen op deze locaties is groot. Op andere plekken richten de konijnen juist schade aan en moet de populatie beheerd worden.
Hoe mooi zou het zijn als de konijnen verplaatst kunnen worden van de ene naar de andere
locatie? Met als resultaat het herstel van het duingebied. Duinwaterbedrijf Dunea heeft
Omgevingsdienst Haaglanden gevraagd mee te denken om dat voor elkaar te krijgen.
Konijnen zijn zeer geschikt om de habitattypen die ons duingebied kenmerken (grijs duin, wit
duin en embryonaal duin) op orde te houden en waar nodig te herstellen. Deze duintypen
worden bedreigd door vergrassing, als gevolg van stikstofdepositie. Konijnen zijn uitstekend in
staat de duinen weer kortgrazig te vreten. Veel beter zelfs dan damherten, runderen of ander
vee, omdat zij andere beschermingswaardige flora met rust laten en geen bedreiging zijn voor
andere fauna in het gebied. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het herstellen
van de natuur in de Zuid-Hollandse Natura 2000-gebieden, waaronder Meijendel & Berkheide.

Wennen en socialiseren
Als de konijnen oud genoeg en gevaccineerd zijn,
worden ze eerst verplaatst naar een eilandje binnen
het gebied. Hier zijn ze beschermd tegen predatoren
(vos en boommarter) en kunnen ze wennen aan
het leven in een duingebied, maar ook aan elkaar.
Konijnen zijn sociale dieren. Om straks als zelfstandige populatie stand te kunnen houden, worden ze
geobserveerd zodat duidelijk is welke individuen bij
elkaar passen in een sociale groep.

Juridische eisen
Het grote voordeel van het uitvoeren van het project in deze vorm, is dat de konijnen niet eerst
op een schadelocatie hoeven te worden gevangen. Door de ontheffing die de wildopvang al
heeft, kunnen de konijnen naar de tussenlocatie op het eiland verplaatst worden. Aangezien ze
daar nog niet hun volledige vrijheid herkrijgen, dient wel een ontheffing voor het bezitsverbod
te worden aangevraagd. Tot slot is voor het ‘vrijlaten’ van de konijnen in het duingebied een
ontheffing van het verbod om dieren uit te zetten vereist. Een mooi plan dat goed is voor zowel
de natuur als de konijnen, moet immers zorgvuldig uitgevoerd worden.

Informatieplicht energiebesparing
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Informatieplicht energiebesparing
Bedrijven moeten voldoen aan een informatieplicht over hun energieverbruik als ze veel
elektriciteit of gas gebruiken. Om precies te zijn: meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aan
aardgas (of omgerekend 791 GJ warmte) in een kalenderjaar. Omgevingsdienst Haaglanden
houdt in de regio Haaglanden voor gemeenten en provincie toezicht op de naleving van
voorschriften uit het activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. De informatieplicht over
energiebesparing is er één van. Bedrijven kunnen zelf, kosteloos, een melding doen of
hiervoor een adviseur inschakelen. De melding informatieplicht moet ingediend worden via
de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Omgevingsdienst Haaglanden geeft niet ‘zomaar’ boetes
De afgelopen jaren hebben onze toezichthouders bedrijven geadviseerd en gestimuleerd om
actief om te gaan met energiebesparing. In 2020 hebben wij ruim 300 bedrijven aangeschreven
over de informatieplicht. “In 2020 hebben wij de omschakeling gemaakt van veelal stimuleren
en adviseren naar handhaven waar noodzakelijk. Bij elke integrale milieucontrole kijkt de
toezichthouder naar de informatie- en energiebesparingsplicht. Er zijn dan twee opties. Als een
bedrijf aan de informatieplicht heeft voldaan, dan wordt deze melding beoordeeld. Voldoet
een bedrijf niet aan deze informatieplicht, dan gaan wij handhaven. Ook na een beoordeelde
melding kan handhaving volgen als blijkt dat niet aan energiebesparingsplicht is voldaan. Als
een bedrijf niet voldoet aan de milieuregels geven wij eerst een waarschuwing per brief. In deze
brief staat een termijn om alsnog te voldoen aan de gestelde milieuregels. Blijft een bedrijf de
regels niet naleven, dan volgt een handhavingstraject met een last onder dwangsom. Er hoeft
alleen betaald te worden als binnen een redelijke termijn niet aan de eisen is voldaan. Onze
dienst geeft niet ‘zomaar’ een boete als een bedrijf op het gebied van energie niet aan alle regels
voldoet.”, vertelt Jeffrey Kruis, teamleider Kwaliteit & Duurzaamheid.

Informatieplicht energiebesparing bij verbruik hoger
dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 (equivalent)
aan aardgas in een kalenderjaar.

Naar handhaven
waar nodig
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Omgevingsplan De Binckhorst
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Pilot: werken met de
nieuwe Omgevingswet

Foto: Jurriaan Brobbel

Omgevingsplan De Binckhorst
De wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving maakt momenteel een grote
verandering door. Praktijkervaringen met gebiedsontwikkeling vragen om meer integraliteit
en flexibiliteit. Hiervoor is nieuwe wetgeving ontwikkeld: de Omgevingswet. Sommige projecten mogen vooruitlopend op de Omgevingswet al gebruik maken van diverse mogelijkheden die deze wet biedt. Dit is geregeld in het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet.
Het omgevingsplan De Binckhorst is één van de pilots waarmee ervaring wordt opgedaan in
het werken met de nieuwe Omgevingswet.

Waarborgen van een goede leefomgeving
Komende jaren ontwikkelt de Binckhorst zich tot een aantrekkelijk stedelijk werk-woonmilieu.
Gemeente Den Haag faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie. In het omgevingsplan komt een groot aantal thema’s op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu samen.
Allemaal houden ze verband met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Omgevingsdienst
Haaglanden helpt bij het waarborgen van deze kwaliteit door de bouwplannen, voor wat
betreft milieu, te toetsen aan de regels van het omgevingsplan. Bestaande bodemmaatregelen, geluids- en geuroverlast en externe veiligheid zijn bepalend voor de haalbaarheid van de
plannen. >>

Windparken en natuur

HOME

VORIGE

VOLGENDE

Foto: Jurriaan Brobbel

Probleemoplossing

Bodemenergieplan

In 2020 zijn er belangrijke doorbraken gerealiseerd. Zo was op het gebied van externe veiligheid
de bevoorrading van drie LPG tankstations een groot probleem. Geplande wolkenkrabbers
langs de transportroute zorgden voor een zeer hoog groepsrisico. En hoe meer transport op
de route, hoe groter het risico op ongevallen. In het omgevingsplan is daarom de hoogte
van het groepsrisico begrensd. Milieuspecialist Felix van der Meijden vertelt; “Vanwege de
overschrijdingen dreigden sommige plannen niet door te kunnen gaan. Door het sluiten van
een overeenkomst tussen marktpartijen en de exploitant van het LPG tankstation, waarbij de
verkoop van LPG per 31 december 2022 wordt beëindigd, kwam er een einde aan de impasse.
De milieuvergunning voor de opslag van LPG komt vanaf deze datum te vervallen. De woningen
worden namelijk pas na deze datum opgeleverd.”.

De grootschalige transformatie van de Binckhorst vraagt ook om een integrale aanpak
van het energievraagstuk. Gemeente Den Haag heeft daarom een bodemenergieplan
laten opstellen, waarin zowel open als gesloten bodemenergiesystemen zijn opgenomen.
Omgevingsdienst Haaglanden toetst namens Gemeente Den Haag de meldingen voor de
gesloten bodemenergiesystemen en verleent namens de Provincie vergunningen voor de open
bodemenergiesystemen. De gewonnen bodemenergie wordt gebruikt voor het verwarmen
dan wel koelen van onder andere woningen en gebouwen. Vergunningverlener Mark Schrover
legt uit; “In een bodemenergieplan kunnen door een planmatige aanpak in een gebied meer
systemen worden aangelegd, dan zonder een dergelijke aanpak het geval zou zijn. Bovendien
kan, in vergelijking met een traditionele fossiele energievoorziening, een sterke afname van de
CO2- en NOx uitstoot worden gerealiseerd. Een mooie ontwikkeling die wij als Omgevingsdienst
alleen maar toejuichen.”.

Een ander voorbeeld is de geuroverlast door de Haagse asfaltcentrale. Felix; “De oorspronkelijke geurzone in het omgevingsplan was gebaseerd op de bestaande situatie met de asfaltcentrale als grote geurbron. In de nieuwe situatie wordt de asfaltcentrale echter omgeven door
woontorens. De geurstoffen uit de schoorsteen zouden in de nieuwe situatie tussen de gebouwde
woontorens blijven hangen, met serieuze gevolgen voor de leefbaarheid in het gebied. Om deze
stankoverlast te voorkomen, hebben wij geadviseerd over mogelijke maatregelen en om nogmaals af te wegen of de combinatie van een asfaltcentrale met de beoogde hoogbouw wel zo
gelukkig is. Uiteindelijk resulteerde dit in het geheel opheffen van de asfaltcentrale, waardoor de
bouw van duizenden woningen doorgang kon vinden.”.

Ruimte voor ambities
Om ruimte te geven aan ambities en een globaal eindbeeld, zijn de regels in het omgevingsplan globaal en flexibel opgesteld. Dit vertaalt zich in planregels, waaraan de nieuwe
initiatieven worden getoetst. Deze flexibiliteit brengt tegelijkertijd uitdagingen met zich mee
als het gaat om het oplossen van concrete vraagstukken. Het uitgangspunt blijft dat op deze
manier de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd blijft, waar nodig wordt verbeterd en
het de rechtszekerheid van bestaande gebruikers bewaakt.

Doelvoorschriften Dunea
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Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

Doelvoorschriften Dunea
Om de balans tussen waterwinning en natuur te optimaliseren, is drinkwaterbedrijf
Dunea in samenwerking met Provincie Zuid-Holland gestart met het actualiseren van haar
vergunningen voor het infiltreren en onttrekken van grondwater. Waar voorheen gebruik
werd gemaakt van middelvoorschriften, zijn nu door Omgevingsdienst Haaglanden de
eerste wijzigingsvergunningen met zogenoemde doelvoorschriften verleend.

Omdenken
In middelvoorschriften staan onder andere aangegeven hoeveel grondwater er onttrokken
mag worden en op welke manier dit toegestaan is. In de praktijk zegt dit echter weinig over
de optredende effecten van de onttrekking en belangen die mogelijk in het geding zijn.
“Dit vraagt om omdenken”, vertelt Charles van der Pijl, toetser & vergunningverlener
bij Omgevingsdienst Haaglanden. “Vooruitlopend op de Omgevingswet is de afgelopen
paar jaar met Dunea gekeken naar het opstellen van een ander soort vergunning, ook wel
doelvoorschriftenvergunning. Doelvoorschriften gaan uit van het doel van de vergunning,
namelijk ervoor zorgen dat de omgeving geen schade ondervindt van het infiltreren en
onttrekken van grondwater. Doordat gekeken wordt naar de effecten in plaats van de
middelen, kan door betrokken partijen uiteindelijk beter geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en bevolkingsgroei.”.

Ervaring opdoen
Waar in 2019 nog nagedacht werd over hoe de voorschriften eruit moesten komen te zien, zijn
de eerste doelvoorschriftenvergunningen in 2020 door Omgevingsdienst Haaglanden uitgegeven. Charles; “Wat nu volgt is ervaring opdoen in de praktijk. Werken de doelvoorschriften
zoals we het voor ogen hebben en worden de effecten goed gemonitord?”. In 2021 staat er een
verkennend overleg met overige drinkwaterbedrijven op de planning. “Zodra we genoeg ervaring hebben opgedaan, kunnen we het gesprek met andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld Evides,
aangaan en onderzoeken welke mogelijkheden er voor hen liggen.”, blikt Charles vooruit.

Dankzij de nieuw vormgegeven vergunningen kan Dunea de duinen nog beter inzetten voor
het winnen van drinkwater en tegelijk ook andere maatschappelijke belangen beschermen
en waar mogelijk zelfs verbeteren.

Omdat het duingebied van Dunea Natura 2000 gebieden betreft, ligt het grootste belang
van de vergunningen bij de natuur. Er wordt daarom voorafgaand aan wijzigingen eerst op
natuur beoordeeld.

Omgevingswet
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Omgevingswet
Onze zes pijlers

De zes pijlers

Omgevingsdienst Haaglanden heeft in 2020 niet stil gezeten wat betreft de implementatie
van de Omgevingswet in de eigen organisatie. De activiteiten die hieronder vallen, hebben
wij onderverdeeld in zes pijlers. Iedere pijler heeft een doel en bevat meerdere projecten. De projecten lopen uiteen van aanpassing van de mandaten en gemeenschappelijke
regeling, aanpassing werkprocessen tot het opleidingsplan. Het programmamanagement
controleert de voortgang van de projecten. Zijn er interne of externe ontwikkelingen die
invloed hebben op de zes pijlers? Dan wordt dit in het programma doorgevoerd en intern
gecommuniceerd. Op deze manier zijn wij straks goed voorbereid als de Omgevingswet op
1 januari 2022 in werking treedt.
Arianne Dijkman, programmamanager Omgevingswet, vertelt over de verschillende projecten;
“In het begin van het jaar is een regionale werkgroep samengesteld om het proces van
vergunningverlening te behandelen. Het doel van deze werkgroep is om de processen met alle
ketenpartners in kaart te brengen. Na een aantal fysieke vergaderingen is de werkgroep door
de corona-pandemie overgestapt naar digitale vergaderingen. In 2020 zijn we ook gestart met
het implementeren van het opleidingsplan voor onze collega’s. Hiervoor hebben wij in kaart
gebracht welke cursussen en opleidingen nuttig en nodig zijn. In april kwam het bericht dat de
inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit had direct gevolg op
de pijler Opleiding. Een deel van de opleidingen zijn daarom verschoven naar 2021.”.

Iedere pijler heeft een doel.
Om dit doel te behalen
zijn per pijler meerdere
projecten met subdoelen.
• Opdrachtgevers
• Werkproces intern

DIGITAAL STELSEL

• Werkproces extern
• Opleiding
• Juridisch kader
• ICT

In 2020 is Omgevingsdienst Haaglanden succesvol aangesloten op het Digitaal Stelsel
Omgevingswet voor het ontvangen van meldingen en vergunningen. Daarnaast nemen
wij deel aan diverse omgevingstafels en regionale overleggen.

Energietransitie en verduurzaming van het Rotterdams haven- en industriegebied
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Kijken naar wat wél kan

Energietransitie en verduurzaming
van het Rotterdams haven- en
industriegebied
De energietransitie en verduurzaming van het Rotterdams haven- en industriegebied is
in volle gang. In 2020 zijn grote en concrete stappen gezet in de transitie naar een waterstof-economie en zijn ontwikkelingen gestart voor de productie van hernieuwbare brandstoffen. Het afgelopen jaar zijn door Omgevingsdienst Haaglanden hiervoor verschillende
natuurvergunningen verleend. In een tijd waarin de stikstofproblematiek soms zelfs de
bouw van één huis complex maakt, is dit een prestatie van formaat.
Waterstof is een schone energiedrager en efficiënter dan conventionele brandstoffen. In de
transitie wordt eerst ingezet op blauwe waterstof. Hierbij wordt de CO₂ uit het productieproces
afgevangen en opgeslagen, waardoor blauwe waterstof CO₂-neutraal is. De volgende stap in
de transitie is de overstap op groene waterstof, waarbij helemaal geen CO2 vrijkomt. Voor de
verduurzaming van Nederland zijn dit belangrijke ontwikkelingen.

Kijken naar wat wél kan
Omgevingsdienst Haaglanden heeft als vergunningverlener Wet natuurbescherming een
belangrijke rol in dit proces van energietransitie en verduurzaming. “Waar het stikstofdossier
vaak overheerst wordt door onmogelijkheden, willen wij juist kijken naar wat er wél kan.”,
vertelt vergunningverlener Daniël Borsje. Met nieuwe ontwikkelingen zoals de realisatie van
waterstoffabrieken en een waterstof-backbone door het hele havengebied, of de productie
van andere hernieuwbare brandstoffen, gaat de verduurzaming de komende tijd nog een
stap verder. “Hiermee worden belangrijke stappen gezet, ondanks dat de effecten van de
stikstofproblematiek in een gebied als de Rotterdamse haven groot zijn.”.

Corona & thuiswerken
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Corona & thuiswerken
Uitdagend en bijzonder

Omgevingsdienst Haaglanden heeft in het coronajaar veel aandacht besteed aan de
arbeidsomstandigheden én de medewerkersbetrokkenheid. De inrichting van een
thuiswerkplek bij onze medewerkers is gefaciliteerd en er is een thuiswerk servicebalie
opgericht. Bij de servicebalie kunnen medewerkers terecht met vragen over thuiswerken,
advies over een Arbo verantwoorde bureaustoel, e-learning, aanschaf printer of gewoon
een luisterend oor.
Kay Schaafsma, afdelingshoofd Bedrijfsvoering vertelt; “Het betrekken van medewerkers bij
een organisatie is altijd een uitdaging. Zowel in een normaal- als coronajaar. Maar er zijn mooie
initiatieven ontstaan. Naast de thuiswerk servicebalie en een ODH-lounge heeft Team Organisatie
een ‘Arbeidsvitaminen’ pagina opgericht. Dit is een pagina voor en door collega’s. Op deze
pagina vind je een spotify playlist, favoriete lunchrecepten, hobby’s en huisdieren van collega’s.
En een rubriek ‘Hoe zit jij erbij’. Collega’s stellen zich voor, geven thuiswerktips en geven het stokje
vervolgens door aan een andere collega. Ondanks dat iedereen thuiswerkt, blijven we zo toch
met elkaar verbonden. Daarnaast hebben het MT en de teamleiders een workshop ‘leiderschap
op afstand’ gevolgd, waarin zij tips en tools hebben gekregen om goed in verbinding te blijven
met medewerkers. Op zakelijk en persoonlijk vlak.”.
De personeelsvereniging van Omgevingsdienst Haaglanden heeft ook een grote rol gespeeld
bij de medewerkersbetrokkenheid. “Van een online wijnproeverij tot een pubquiz, kerststukjes
maken en een strandwandeling op gepaste afstand. De personeelsvereniging is zeer actief
geweest. Volgend jaar wordt zelfs een boekenclub opgericht. En wordt gewerkt aan een bier- en
chocoladeproeverij. Leuke initiatieven die op een hoop respons kunnen rekenen. Want we merken
dat collega’s elkaar missen.”, vertelt Kay.

Ondanks dat iedereen thuiswerkt, blijven we zo toch
met elkaar verbonden.

De laatste diffuse loodjes
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Kinderspeelplekken en
volkstuinen onderzocht

De laatste diffuse loodjes
Door eeuwenlang gebruik is op veel plaatsen de bodem in de provincie Zuid-Holland
diffuus verontreinigd geraakt met lood. In onze provincie komt het vooral voor in
historische stads- en dorpskernen, lintbebouwingen en de toemaakdekgebieden
(opgehoogde veenweidegebieden). Uit onderzoek blijkt dat lood in de bodem, ook bij lage
blootstelling, bij jonge kinderen kan leiden tot lagere IQ waarden. “In 2015 concludeerde het
RIVM in het rapport ‘Diffuse lood verontreiniging in de bodem’ dat de gezondheidsrisico’s bij
jonge kinderen tot zes jaar groter zijn dan eerst werd aangenomen. Als jonge kinderen veel
lood binnen krijgen, dan kan dat een negatieve invloed hebben op hun leervermogen. Het
kan leiden tot een onomkeerbaar verlies aan IQ-punten.”, vertelt Pim Middeldorp, toetser &
vergunningverlener.

Onderzoek door Omgevingsdienst Haaglanden
Omgevingsdienst Haaglanden voert namens de provincie Zuid-Holland onderzoek uit
naar diffuse bodemverontreiniging met lood op een groot aantal specifieke locaties. Zo
wordt duidelijk of er een risico is en of extra acties nodig zijn. Om dit te bepalen hebben wij
bodemonderzoek uit laten voeren en grondmonsters laten nemen. Na de analyse van het
monster geven we advies. Hierbij maken wij gebruik van drie scenario’s:
1. Voldoende; er zijn geen aanvullende maatregelen nodig
2. Matig: er wordt een gebruiksadvies gegeven. Gebruikers moeten hierbij hun eigen
verantwoordelijkheid nemen
3. Onvoldoende: advies aan de gemeente om de plek aan te pakken, bijvoorbeeld door
sanering en/of het toekennen van een andere functie >>

Windparken en natuur
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“Jonge kinderen zijn de meest kwetsbare groep. In 2019 zijn kinderspeelplekken geïnventariseerd
en indien nodig onderzocht. Bij een kinderspeelplek wordt gekeken hoe de locatie eruitziet. Wij
maken hierin onderscheidt tussen een bedekte of een onbedekte bodem. Een afgedekte bodem
bestaat bijvoorbeeld uit rubber of tegels. Bij een onbedekte bodem zie je de aarde of gras. Heeft
de speeltuin (deels) een open bodem? Dan nemen wij grondmonsters die in het lab worden
onderzocht. Afhankelijk van de waarde worden passende maatregelen genomen.”, vertelt Pim.
Speelplekken
In 2019 zijn in de regio Haaglanden speelplekken onderzocht. Speelplekken zijn
schoolpleinen, buitenruimte kinderopvang en openbare speelruimtes.
• 469 speelplekken geïnventariseerd
• 303 speelplekken onderzocht
• Aangetroffen: Voldoende, matige, onvoldoende kwaliteit

2020: onderzoek volkstuinen
Het onderzoek naar kinderspeeltuinen heeft in 2020 vervolg gekregen met loodonderzoek van
stadlandbouwlocaties, volks- en schooltuinen. Op basis van historische informatie en eerder
uitgevoerde bodemonderzoeken is ingeschat of op deze locaties hogere loodgehalten te
verwachten zijn. Ook is nagegaan of gebruikers daadwerkelijk in contact kunnen komen met
de grond. Bij de meeste volkstuinen is dat wel zo, maar er zijn ook veel volkstuinen die volledig
betegeld zijn en gebruikt worden als terras.
Pim vertelt; “Loodbesmetting vindt grotendeels plaats door het ‘eten’ van loodhoudende
aardedeeltjes. Bij kleine kinderen is dat het zogenaamde ‘hand-mond-gedrag’. Gebruikers van
volkstuinen hebben relatief veel kans op blootstelling doordat ze met hun handen in de aarde
werken. Loodopname kan ook plaatsvinden door het eten van gewassen die makkelijk lood
vanuit de bodem opnemen. Tips om de loodsmetting te minimaliseren zijn simpel. Was je handen
na het werken in de tuin, veeg je voeten voordat je je huis binnenloopt en was de aarde van
zelfgekweekte groenten en fruit grondig af.”.
Volkstuinen
In 2020 zijn in de regio Haaglanden de stadlandbouwlocaties, volks- en schooltuinen
onderzocht.
• 42 locaties onderzocht, totaal 50,6 Ha
• Geen locaties met gemiddeld onvoldoende kwaliteit
• In 2021 worden bepaalde plekken nader onderzocht om meer inzicht in de bodemkwaliteit te krijgen. Aan de hand van de monsters stellen wij een geschikte aanpak voor.

Lodenvloer in speeltuin
Ernstige bodemverontreiniging
In 2020 heeft Omgevingsdienst Haaglanden,
in opdracht van de Provincie Zuid-Holland,
in een speeltuin in Delft een bodemsanering
uitgevoerd. In de bodem waren sterk verhoogde
gehalten aan lood aangetroffen. Marcel de Jongh,
milieuspecialist, vertelt; “In de directe omgeving
van de saneringslocatie was tijdens de Tweede
Wereldoorlog een munitiefabriek gevestigd.
Behalve een sterke verontreiniging met lood was
door bombardementen van deze fabriek munitie
in de wijde omgeving terecht gekomen. De locatie
moest daarom vrijgegeven worden van ontplofbare oorlogsresten in de ondergrond. Onder
begeleiding van een explosievendeskundige is de grond in laagjes van 15 centimeter
ontgraven. Er zijn circa 5.000 stuks klein kaliber munitie en enkele tientallen stuks 2 cm
granaten gevonden. De gevonden explosieven zijn door de Explosieven Opruimingsdienst
afgevoerd en onschadelijk gemaakt. Inmiddels is de speeltuin opnieuw ingericht en kunnen
de kinderen veilig spelen.”.

2020: een tijdelijk vuurwerkverbod
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2020: een tijdelijk vuurwerkverbod
Controle op veilige opslag

Ieder jaar controleren onze toezichthouders of consumentenvuurwerk veilig wordt
opgeslagen en verkocht. Dit doen wij op drie momenten in het jaar: in het voorjaar,
herfst en de laatste drie dagen van het jaar. In 2020 zijn deze controles, ondanks het
vuurwerkverbod, gewoon doorgegaan. Consumentenvuurwerk moet namelijk conform het
Vuurwerkbesluit worden opgeslagen. Op een veilige manier en niet te veel opslag in het
vuurwerkverkooppunt.

Categorie F1-vuurwerk mocht in november 2020 nog wel verkocht worden. De voorschriften uit het Vuurwerkbesluit zijn in eerste instantie niet van toepassing op fop- en
schertsvuurwerk. Maar wordt er meer dan 200 kilogram fop- en schertsvuurwerk
opgeslagen, dan moet dit wel voldoen aan de voorschriften van het Vuurwerkbesluit.

Tweede lockdown
Op dinsdag 15 december ging Nederland in lockdown. De detailhandel ging dicht. Voor de
vuurwerkverkooppunten werd geen uitzondering gemaakt. “Een vuurwerkverkooppunt valt
onder de detailhandel. Zij mochten niet open en ook geen F1-vuurwerk verkopen. Ook niet als het
vuurwerkverkooppunt bij een garage is ondergebracht. Dit is en was een zware domper voor de
handelaren. Ondanks het verbod en de lockdown hebben wij de laatste drie dagen van het jaar
signaaltoezicht uitgevoerd. Daarnaast hebben wij ook supermarkten gecontroleerd. Zij mochten
wel openblijven en categorie F1-vuurwerk verkopen. Uiteraard conform de voorschriften uit het
Vuurwerkbesluit.”, vertelt Ferdy Macnack, coördinator vuurwerktoezicht.

Ondanks het verbod en de lockdown hebben wij
de laatste drie dagen van het jaar signaaltoezicht
uitgevoerd.

Geothermie in de woonomgeving
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Den Haag is de eerste Nederlandse gemeente die initiatief heeft genomen om een woonwijk
te verwarmen met aardwarmte. Den Haag begon in 2008 aan het project dat moest bijdragen
aan de ambitie om in 2040 een volledig CO2-neutrale gemeente te zijn. Sinds 2020 wordt de
gewonnen warmte geleverd aan het warmtenet en is de warmteproductie en -levering
operationeel.

Waarborgen
kwaliteit
leefomgeving

Risico’s in kaart brengen
“Geothermie is een veelomvattend traject. Naast de belangrijke voordelen, brengt het
winnen van aardwarmte vanzelfsprekend ook risico’s voor de bescherming van diepe
grondwatervoorraden als ook de directe omgeving van de installatie met zich mee. Namens
de Provincie Zuid-Holland beoordelen wij de stukken waarin de risico’s in kaart zijn gebracht
en geven wij hierover advies.”, vertelt toetser & vergunningverlener Milieu Charles van der Pijl.
Milieuspecialist Felix van der Meijden vult aan; “Door in een vroeg stadium de milieugevolgen in
kaart te brengen op onder andere het gebied van geluid, licht en externe veiligheid, kan indien
nodig op tijd worden bijgestuurd en naar oplossingen worden gezocht. Denk bijvoorbeeld aan
installaties in een woonomgeving. Steeds vaker wordt geothermie ingezet voor het verwarmen
van woningen. Een mooie ontwikkeling, maar klachten over bijvoorbeeld geluids- en lichtoverlast
bij langdurig onderhoud aan de installatie wil je natuurlijk voorkomen. Wij geven advies, zodat
de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd wordt.”.
Voor goede inpassing van geothermie in de bebouwde omgeving moet de impact op de omgeving dus goed en tijdig begrepen worden. Felix;“Het is wel eens voorgekomen dat een project
een jaar vertraging op liep, omdat de installatie te dicht bij de woningen was gepland. Dit soort
problemen kunnen voorkomen worden door het vroegtijdig inschakelen van onze expertise.”.
Foto: Carel Kramer

Geothermie in de woonomgeving
Alle winning van warmte dieper dan 500 meter noemen we aardwarmte, ook wel geothermie.
Het warme water wordt uit de bodem opgepompt, de warmte wordt eruit gehaald en na
gebruik afgekoeld weer de bodem ingebracht. De aardwarmte wordt bovengronds gebruikt
als duurzame warmtebron voor tuinbouwkassen, gebouwen, woningen en industrie. Regio
Haaglanden is een aantrekkelijk gebied voor geothermieprojecten en de aanvragen stapelen
zich in rap tempo op. Omgevingsdienst Haaglanden speelt een belangrijke rol bij het proces
van veilig boren naar aardwarmte.

Blik vooruit
Kijkend naar de toekomst krijgt Omgevingsdienst Haaglanden het druk; in de provincie
Zuid-Holland liggen enkele tientallen aanvragen klaar voor het boren naar en winnen van
aardwarmte. “Iets om naar uit te kijken.”, vindt Charles. “Veilig boren naar duurzame warmte is
iets waar we ons graag voor inzetten.”.

Foto: Carel Kramer

Samen bouwen aan soortenbescherming
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Samen bouwen aan
soortenbescherming
Omgevingsdienst Haaglanden werkt namens de provincie Zuid-Holland aan de uitvoering
van de Wet natuurbescherming (Wnb). Wanneer er werkzaamheden verricht moeten
worden op een locatie waar beschermde dieren of planten aanwezig zijn, dient dit
in overeenstemming te zijn met de Wnb. Vaak moet hiervoor een ontheffing worden
aangevraagd, waarmee de staat van instandhouding en bescherming van dier- en
plantsoorten gewaarborgd blijft. Waar Omgevingsdienst Haaglanden nu nog voor veel
individuele projecten en ontheffingsverzoek krijgt, verschuift dit langzaam naar meer
gebiedsgerichte ontheffingen of soortenmanagementplannen.

VORIGE

VOLGENDE

Doorontwikkeling gebiedsgerichte aanpak

Bij deze gebiedsgerichte ontheffingen wordt in één keer een ontheffing aangevraagd voor
een groter gebied en voor een langere periode. Op deze manier kunnen projecten veel beter
op elkaar worden afgestemd, evenals de maatregelen om te zorgen dat de soorten beter
beschermd worden. Voor ons betekent dit dat het werk op termijn deels gaat verschuiven
en het aantal individuele ontheffingen minder wordt. De totale behandeltermijnen
kunnen hierdoor worden bekort. Een win-win situatie, gezien de oplopende aantallen
ontheffingsaanvragen in onze provincie.

Gezamenlijke aanpak
Toenemende woningnood, duurzaam
renoveren, isoleren en natuur
inclusief bouwen zijn ontwikkelingen
die in een hoog tempo oprukken
en grote gevolgen hebben voor
beschermde soorten in het stedelijk
gebied. Dit maakt de urgentie
van een gezamenlijke aanpak van
de soortenbescherming hoog.
Omgevingsdienst Haaglanden focust
zich op deze gezamenlijke aanpak
en organiseerde in het najaar 2020 webinars om informatie met initiatiefnemers te delen en
kennis uit te wisselen over soortenmanagementplannen. In 2021 wordt hier een vervolg aan
gegeven met webinars voor alle stakeholders in de woningbouw.

Betere communicatie
Om het hoge tempo van de ontwikkelingen bij te kunnen benen, moet de basis op orde
zijn. Hans van der Steen, teamleider team Groen, vertelt; “Eén van onze speerpunten is het
verbeteren van de communicatie. We willen in gesprek zijn en blijven met onze partners en zo
samen verder bouwen aan de soortenbescherming en doorontwikkeling van een gebiedsgerichte
aanpak.”. Zo is team Groen gestart met een aanpak om vaste contactpersonen aan te reiken
voor frequent terugkerende initiatiefnemers. Dit houdt de lijnen kort. “Het intensiveren en
verbeteren van de communicatie draagt bij aan het uiteindelijk doel om de ontheffingsprocessen
beter te stroomlijnen. Of het nu gaat om individuele ontheffingen of meer gebiedsgerichte
ontheffingen in de toekomst. Hiermee hebben we een bijzonder mooie uitdaging te pakken.”,
besluit Hans.
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