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Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 
houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 

 

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 

 

overwegende dat: 

- aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) opdracht is gegeven om 
het toezicht en de handhaving op het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna: Wabo) uit te voeren; 

- in de mandaatbesluiten van de bevoegde gezagen de directeur van de OD NZKG is 
gemandateerd om toezichthouders aan te wijzen namens het bevoegde gezag; 

- voor het uitvoeren van toezichthoudende en handhavende taken het van belang is dat er 
door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toezichthouders worden 
aangewezen; 

 

gelet op: 

- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 
- artikelen 2 en 32 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied; 
- De Gemeenschappelijke regeling OD NZKG alsmede de met de Provincie Noord-Holland, 

gemeente Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam gesloten overeenkomsten inzake de 
uitvoering van wettelijke taken, additionele taken en adviesdiensten; 

 

- artikel 18.2 van de Wet milieubeheer;  
- artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wabo;  
- artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb); 
- artikel 11 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels;  
 

- de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Holland, de colleges van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Zaanstad, 
Haarlemmermeer; 

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de 
Amstellandgemeenten (Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en Ouderamstel); 

- de mandaatbesluiten van de dagelijkse besturen en de voorzitter van de stadsdelen Oost, 
West, Zuidoost, Zuid, Nieuw West, Centrum en Noord;    

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de voor wat 
betreft de BRZO bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen 1999) en de IPPC4 bedrijven (in 
de Wet milieubeheer de zgn. gpbv bedrijven (geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging) houdende de verlening van mandaat aan de Algemeen directeur van de 
ODNZKG. 
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Besluit vast te stellen: 
 
Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  

 

Artikel 1 
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens: 

a.  de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of 
krachtens de genoemde wetten is bepaald; 

b.  de regelingen ter vervanging van de onder a. genoemde wetten, voor zover hun aard en 
 strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen; 

worden de volgende functionarissen van de Omgevingsdienst  Noordzeekanaalgebied als 
toezichthouder aangewezen: 

 

 Teammanager BRZO/IPPC bedrijven; 
 Teammanager Branches A; 
 Teammanager Branches B; 
 Teammanager Bodem; 
 Teammanager Bouw; 
 Teammanager Informatie Gestuurd Handhaven; 
 Inspecteurs BRZO/IPPC bedrijven; 
 Inspecteurs Branches A; 
 Inspecteurs Branches B; 
 Inspecteurs Bodem; 
 Inspecteurs Bouw; 
 Informatieanalist Informatie Gestuurd Handhaven; 
 Adviseurs Milieu; 
 Geconsigneerde Milieu; 
 Geconsigneerde Bouw. 

  

Artikel 2 
Aan de in artikel 1 genoemde functionarissen wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op 
de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 1 genoemde wetten of regelingen, 
een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Awb en de daarop gebaseerde 
“Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”. 
 
Artikel 3 
De aanwijzing tot toezichthouder vervalt bij uitdiensttreding bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied. 

Artikel 4 
Lid 1 

Het Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014 van 17 december 
2013 wordt ingetrokken. 
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Lid 2 
Het Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014 van 20 maart 2014 
wordt ingetrokken. 
 
Artikel 5 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 2015. 

Artikel 6 
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelnemers hun 
besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken. 

Artikel 7 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal 
blad waarin het is geplaatst. 

 

Zaanstad, 7 april 2015.  
 
Namens de in bijlage 1 genoemde colleges en 
de dagelijkse besturen/voorzitter van stadsdelen 
de Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
 
 
 
Mevrouw E.M.J. Meijers .  
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Bijlage 1 
 

Gelet op: 

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 

artikelen 2 en 32 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied; 

Mandaatbesluiten 
- Het besluit van 18 december 2012 van het college van b&w en bij besluit van 18 december 

2012 van de burgemeester van de gemeente Amsterdam;  
- Het besluit van 3 september 2013 van het college van b&w van de gemeente Amsterdam 

(gewijzigd mandaat Amsterdam betreffende een aanvulling op het mandaat met betrekking 
tot aanwijzen toezichthouders Warvw (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels); 

- Het besluit van 18 december 2012 van het college van de Provincie Noord-Holland;  
- Het besluit 14 mei 2013 van het college van de Provincie Noord-Holland (gewijzigd 

mandaat); 
- Het besluit van 18 december 2012 van het college van b&w van de gemeente 

Haarlemmermeer; 
- Het besluit van 18 december 2012 van het college van b&w van de gemeente Zaanstad;   

 

Mandaatbesluiten stadsdelen 
- Het besluit van 22 januari 2013 en 28 januari 2013 van respectievelijk het dagelijks bestuur 

en de voorzitter van het stadsdeel Centrum;  
- Het besluit 29 januari 2013 van het dagelijks bestuur en van de voorzitter van het stadsdeel 

Noord;  
- Het besluit van 23 april 2013 van het dagelijks bestuur en van de voorzitter van het 

stadsdeel Oost;  
- Het besluit van 23 april 2013 van het dagelijks bestuur en van de voorzitter van het 

stadsdeel West; 
- Het besluit van 26 maart 2013 van het dagelijks bestuur en van de voorzitter van het 

stadsdeel Nieuw West; 
- Het besluit van  9 juli 2013 van het dagelijks bestuur en van de voorzitter van het stadsdeel 

Zuid; 
- Het besluit van 16 april 2013 van het dagelijks bestuur en van de voorzitter van het 

stadsdeel Zuidoost.  
 

Mandaatbesluiten Amstellandgemeenten 
- Het besluit van 26 maart 2013 van het college van b&w van de gemeente Diemen; 
- Het besluit van 19 maart 2013 van het college van b&w van de gemeente Ouder Amstel; 
- Het besluit van 25 juni 2013 van het college van b&w van de gemeente Aalsmeer; 
- Het besluit van 7 mei 2013 van het college van b&w van de gemeente Amstelveen; 
- Het besluit van 11 juni 2013 van het college van b&w van de gemeente Uithoorn 

 

Mandaatbesluiten externe BRZO en IPPC4 
- Het besluit van 25 juni  2013 van het college van b&w van de gemeente Nieuwegein; 
- Het besluit van 2 juli 2013 van het college van b&w van de gemeente Stichtse Vecht; 
- Het besluit van 10 september 2013 van het college van b&w van de gemeente Utrecht; 
- Het besluit van 8 juli 2013 van het college van b&w van de gemeente Woudenberg; 
- Het besluit van 17 september 2013 van het college van b&w van de gemeente Den Helder; 
- Het besluit van 16 juli 2013 van het college van b&w van de gemeente Medemblik; 
- Het besluit van 25 maart 2014 van het college van b&w van de gemeente Almere; 
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- Het besluit van 4 maart 2014 van het college van b&w van de gemeente Heiloo; 
- Het besluit van 15 april 2014 van het college van b&w van de gemeente Hilversum; 
- Het besluit van 25 juni 2013 van het college van b&w van de gemeente Rhenen; 
- Het besluit van 4 juli 2014 van het college van b&w van de gemeente De Ronde Venen; 
- Het besluit van 22 oktober 2013 van het college van b&w van de gemeente Veenendaal; 
- Het besluit van 28 oktober 2014 van het college van b&w van de gemeente Weesp; 
- Het besluit van 2 juli 2013 van het college van provincie Utrecht; 
 

 

 

Uitgegeven op 16 april 2015. 

 

 

 

 


