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Vermindering
toezichtlast

U heeft geregeld te maken met controles door
de provincie Noord-Holland in het kader van de
milieuwetgeving. Daarom ontvangt u deze
folder.
De provincie Noord-Holland ziet toe op de
naleving van verschillende wetten, regels en
vergunningsvoorschriften. Dat toezicht is
nodig om bijvoorbeeld de veiligheid van
burgers te garanderen, of de rechtsgelijkheid
en eerlijke concurrentie bij bedrijven.
De provincie Noord-Holland werkt aan een
vergroting van de effectiviteit en efficiëntie
van het toezicht bij bedrijven en
vermindering van de toezichtslast: minder
last en meer effect.

Wat verandert er?
In mei 2011 is de provincie begonnen met een
nieuwe werkwijze bij het toezicht op de
milieuwetten.

Jaarlijks bezoekt de provincie onaangekondigd
één of meerdere keren een bedrijf. De con
troles zijn preventief en vinden plaats op basis
van een jaarplanning. Het aantal controles dat
bij een bedrijf wordt uitgevoerd hangt af van
verschillende factoren:
•
•
•
•

 e mogelijke belasting van het milieu
D
Eventuele incidenten
Het aantal klachten over het bedrijf
De handhavingsgeschiedenis van het bedrijf

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe
werkwijze zijn er twee voorwaarden. Als de
inspecteur een overtreding vaststelt, mag
deze geen directe of acute veiligheidsrisico’s
en/of milieuhygiënische gevolgen mee
brengen. Daarnaast mag de overtreding niet
eerder zijn voorgekomen.

De nieuwe werkwijze houdt in dat de
inspecteur u mondeling informeert over de
termijn waarop u de overtredingen dient
te herstellen. Deze afspraken worden
schriftelijk bevestigd in de brief die u daarna
van de provincie krijgt.
Bij deze brief is ook een antwoordformulier
gevoegd. Na het herstellen van de over
treding zendt u het antwoordformulier
ingevuld en ondertekend naar de provincie
terug. U verklaart hiermee schriftelijk dat
alle geconstateerde overtredingen ongedaan
zijn gemaakt. Waar mogelijk zendt u
(geprinte) foto’s van de herstelde situatie
mee. We bieden u ook de mogelijkheid om
digitaal te reageren via: wabohandhaving@
noord-holland.nl

Wat is uw voordeel?
Door het tijdig inzenden van het ingevulde
antwoordformulier kunt u verdere controles
over de eerder geconstateerde over
tredingen voorkomen. De provincie NoordHolland controleert steekproefsgewijs of de
overtredingen ook daadwerkelijk ongedaan
zijn gemaakt. Deze werkwijze betekent voor
u een vermindering van de toezichtlast.
Daarnaast schept de provincie door deze
werkwijze de tijd om het toezicht op
bedrijven die de regels niet naleven te
intensiveren.
Mocht u vragen hebben over de nieuwe
werkwijze dan kunt u contact opnemen met
de heer M. Serlui, tel.: 023 514 40 79,
email: serluim@noord-holland.nl
of de heer M. Reedijk, tel.: 023 514 37 65,
email: reedijkm@noord-holland.nl

