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Midden in de maatschappij
Wat is de impact van een veehouderij op de leefomgeving? Hoe is het om naast een
asfaltcentrale te wonen? Hoe ontdek je 'onzichtbare' criminele praktijken die
misschien wel onder je neus plaatsvinden? Belangrijke maatschappelijke thema's,
waarover je in dit nummer van OMWB [in beeld] meer leest.

Naar het magazine

Hoe is het om naast een asfaltcentrale te wonen?
Pieter Kwaadgras (70), gepensioneerd
psychiater, woont ruim dertig jaar in de
wijk Noordgeest in Bergen op zoom. Hij
woont er met plezier. "Af en toe waait er
stank over. In mijn onwetendheid heb ik
me daar nooit zo druk om gemaakt.
Maar de schrik slaat je om je hart als je
weet wat voor viezigheid je naar binnen
ademt. In de wijkcommissies van
Noordgeest en Tuinwijk waren we het
snel eens: 'Hier moeten we wat mee!'"

Lees meer

Slimmere aanpak ondermijning met intern 'loket' voor
verdachte meldingen
Vanaf begin 2022 draagt de OMWB
officieel bij aan de bestrijding van
ondermijning. Toezichthouders en
handhavers kunnen vermoedens en
verdachte omstandigheden die ze
aantreffen in het werkveld vanaf
volgend jaar melden bij twee
verschillende zogenoemde
ondermijningscoördinatoren binnen de
dienst. “De oog- en oorfunctie van onze
toezichthouders is van onschatbare
waarde bij het tijdig signaleren en opsporen van ondermijnende activiteiten.”

Lees meer

Van 'inrichting' naar 'mba': welke impact heeft de
Omgevingswet op een tankstation?
Met de komst van de Omgevingswet,
naar verwachting per 1 juli 2022,
verdwijnt het begrip 'inrichting' uit de
Wet milieubeheer (Wm). Het wordt
vervangen door een regulering per
milieubelastende activiteit. De
rijksregels staan in het Besluit
activiteiten leefomgeving (Bal). Maar er
kunnen ook andere regels gelden. Wat
zijn de veranderingen die zoal optreden
bij een plek als een tankstation?

Lees meer

Onze vacatures in je mailbox? Meld je aan voor ons
vacature-alert
Bij de OMWB hebben we een duidelijke missie: zichtbaar samen werken aan een schone,
duurzame en veilige leefomgeving. Een leefomgeving waarin we 1,2 miljoen mensen
veilig willen laten wonen, werken en recreëren. Dit doen we door middel van
vergunningverlening, toezicht en handhaving op de milieuwetgeving, in opdracht van de
gemeenten en de provincie in ons werkgebied. Kijk jij ook om je heen? En wil je hieraan
bijdragen?

Meld je aan

Vacature:

Vacature:

toezichthouder Klachten en Calamiteiten

teammanager Toezicht
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