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VOORWOORD

Onze deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland 
streven naar het stimuleren van bedrijvigheid in een zo 

duurzaam mogelijke omgeving. De Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord (OD NHN) is opgericht om de 
(milieu)taken voor de deelnemers uit te voeren en ze 
daarin te adviseren.

Dat betekent dat we u als ondernemer op een 
professionele wijze adviseren en begeleiden in 
de ingewikkelde materie van de milieu wet- en 
regelgeving.

Met deze brochure geven we aan wat we namens de 
gemeenten en provincie voor u kunnen betekenen en 

hoe we samen een bijdrage kunnen leveren aan een 
leefbare, veilige en gezonde regio Noord-Holland (Noord).

Quinten Foppe
Directeur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

in noord-holland noord



VERGUNNING OF MELDING?
Voor de bedrijfsvoering hoort een inrichting 
te voldoen aan de geldende milieuwet- en 
regelgeving. Bij de meeste inrichtingen volstaat 
een melding. Sommige moeten echter over een 
milieuvergunning beschikken.

Via www.omgevingsloket.nl kunt u controleren 
of voor uw inrichting een melding voldoende is 
of dat een vergunning nodig is. 

Als u een omgevingsvergunning bij uw 
gemeente aanvraagt, wordt beoordeeld 
of een vergunning kan worden verleend. 
Hierbij wordt gekeken naar de invloed die de 
bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving hebben. 
De voorschriften staan altijd in verband met de 
activiteiten van een inrichting.

Onze producten & diensten



CONTROLE VAN UW BEDRIJF
Eén van de taken van de OD NHN is het controleren of 
bedrijven zich aan de milieuvoorschriften houden. Uw 
bedrijf kan zowel aangekondigd als onaangekondigd 
worden bezocht door inspecteurs van de OD NHN. 

Medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving 
worden ingezet op het toezichthouden en handhaven op 
de voorschriften uit de milieuvergunning of de algemene 
regels uit een Wet of Besluit.

Hygiëne, veiligheid, (zwem)water, lucht, geluid, 
energie, afval, bodem, (vaar)wegen, flora en fauna en 
natuurbescherming zijn gebieden waarop de OD NHN 
controles uitvoert.

De inspecteurs van de OD NHN voeren verschillende 
soorten controles uit. Meer informatie over 
bedrijfscontroles vindt u op onze website www.odnhn.nl.

SPECIALISME EN ADVIES
Onze specialisten adviseren bij het afgeven van een 
omgevingsvergunning, melding Activiteitenbesluit of bij 
ruimtelijke plannen.

Zij zijn specialist op het gebied van duurzaamheid, klimaat, 
bodem, geluid, lucht, licht, natuur of externe veiligheid. 
Voor de uitvoering van toezicht- en handhavingsactiviteiten 
of vergunningverlening ondersteunen zij de collega’s met 
specifiek advies, metingen, onderzoek en berekeningen.

De specialisten van de OD NHN zijn op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen op milieugebied en kunnen 
bedrijven onder andere adviseren over geluidmaatregelen, 
opslag van gevaarlijke stoffen, veiligheidsafstanden, 
energiebesparende maatregelen en bodembeschermende 
voorzieningen.



BODEMONDERZOEK BIJ BOUWPLANNEN
In Noord-Holland Noord wordt volop gebouwd, gesloopt 
en gegraven. Bij al deze handelingen speelt bodem een 
belangrijke rol.

Bodemonderzoek is vereist en voor de aangevoerde 
grond gelden kwaliteitseisen. Maar ook bij de aankoop 
van een woning of het inrichten van een bedrijfsterrein 
krijgt men te maken met bodemkwaliteitseisen.

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een 
KWALIBO-erkend bodemadviesbureau. Bij de OD NHN is 
tegen betaling online bodeminformatie aan te vragen via 
het Bodemloket op onze website www.odnhn.nl.

Deze informatie kan belangrijk zijn bij de koop of 
verkoop van een perceel, maar is ook van belang 
voor het wettelijk vereiste bodemonderzoek voor een 
bouwplan of bij het beginnen van een bedrijf.

Alle bij ons bekende bodemonderzoeken, (ondergrondse) 
tanks en gegevens van (historische) bedrijfsactiviteiten 
zijn ingevoerd in het bodeminformatiesysteem.

Bodem



BODEMKWALITEITSKAART
Van veel gebieden is bekend wat de gemiddelde 

bodemkwaliteit is. Voor de gemeenten Den Helder, 
Hollands Kroon, Schagen en Texel is het mogelijk 

om via onze website zelf te toetsen of en waar 
ontgraven of toepassen van grond mogelijk is en 
of extra bodemonderzoek noodzakelijk is. Op de 
interactieve bodemkwaliteitskaart kunt u dat 
controleren. Ook dient u via het Bodemloket 
vooraf na te gaan of het gaat om een 
bodemonverdachte locatie. Dat is namelijk 
een eis voor grondverzet op basis van de 
bodemkwaliteitskaart.

Voor bodemverdachte locaties, waarbij 
bijvoorbeeld asbest in de bodem is 

aangetroffen, is bodemonderzoek vereist.

Voor de gemeenten waarvoor de interactieve 
bodemkwaliteitskaart nog niet gereed is, kunt u 

voor het hergebruik van grond contact opnemen 
met de bodemadviseurs van de OD NHN.

Bezoek de website www.odnhn.nl voor meer informatie.



Natuurbescherming

Sinds 2017 is de Wet natuurbescherming 
in werking getreden. De wet vervangt de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 
faunawet en de Boswet. 

Deze zijn bij de Wet natuurbescherming 
grotendeels terug te vinden onder de 
hoofdstukken 

• Natura 2000-gebieden, 
• Soorten en 
• Houtopstanden.

Op grond van de Wet natuurbescherming 
gelden verboden en vereisten voor 
activiteiten die negatieve gevolgen kunnen 
hebben op de natuur. 



Zo is het verboden om dieren te doden. Als echter 
maatschappelijke belangen in het geding zijn, kan 
worden afgeweken van dat verbod door een ontheffing 
te verlenen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het geval van 
vlieg- en verkeersveiligheid, maar ook bij te verwachten 
landbouwschade.

Onze website biedt u uitgebreide informatie over de 
uitvoering van de Wet natuurbescherming, uitgesplitst in de 
onderwerpen 

• Gebiedsbescherming, 
• Soortenbescherming en 
• Houtopstanden.

Voor de aanvraag van een vergunning in het kader van 
gebiedsbescherming (Natura 2000-gebieden), ontheffing 
met het oog op soortenbescherming, of het maken van een 
kapmelding op het gebied van houtopstanden, kunt u op 
onze website de formulieren vinden.



OD NHN

Met de komst van de OD NHN is de regio 
Noord-Holland Noord een belangrijke instantie 
rijker. Zestien gemeenten en de provincie 
Noord-Holland hebben hun uitvoerende 
milieutaken gebundeld.

Door samen te werken in de OD NHN, zijn de 
gemeenten in staat de producten en diensten 
zo voordelig en efficiënt mogelijk aan te bieden 
voor ruim 650.000 inwoners en meer dan 
23.000 inrichtingen.

Dagelijks werken ruim 200 specialisten aan de 
leefomgeving voor alle inwoners en bedrijven 
in de aangesloten gemeenten en de provincie 
Noord-Holland.

Daaronder vallen bodemspecialisten, 
handhavers, vergunningverleners, juristen, 
klimaatspecialisten en geluidsspecialisten.  
De medewerkers van de OD NHN handelen 
altijd namens de gemeente of de provincie.



ACHTERGROND
In ons land is, mede als gevolg van enkele 

grote rampen, al verschillende jaren 
verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de 

milieuhandhaving.

De Commissie Mans* heeft de Nederlandse 
handhavingspraktijk onderzocht en advies 
aan de Rijksoverheid uitgebracht. De komst 
van de Omgevingsdiensten is onderdeel 
van dat advies. 

Het vergemakkelijkt de dienstverlening 
op milieugebied en zorgt voor nog een 
professionelere handhaving.

Een OD adviseert instanties, waar nodig, als 
ze milieuschade ondervinden. De risico’s voor 

het milieu worden in kaart gebracht en de OD 
zorgt voor de benodigde milieudossiers.

*Rapport De tijd is rijp, Commissie Mans (2008)



Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord

Bezoekadres
Dampten 2
1624 NR Hoorn

Postadres
Postbus 2095
1620 EB Hoorn

T 088 - 10 21 300
E postbus@odnhn.nl

www.odnhn.nl


