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In de klei
Met je voeten in de klei. Onze collega's overkomt het nogal eens. Tijdens controles
door het buitengebied. Een rondleiding op een agrarisch bedrijf. Of bij toezicht in de
glastuinbouw. Het is de enige manier om ons werk écht goed uit te kunnen voeren.
Benieuwd hoe dat voelt? Sta ook eens met je voeten in de klei en loop met ons mee
tijdens OD on tour. Lees er meer over in dit nummer van OMWB [in beeld]

Naar het magazine

Al die accu's; hoe gaan we er veilig mee om?
De maatschappij elektrificeert. Met als
gevolg: steeds meer lithium-ion accu’s.
Voor elektrisch rijden, maar
bijvoorbeeld ook thuisaccu’s voor de
opslag van energie uit zonnepanelen.
Al die accu’s; hoe gaan we er veilig mee
om? Vooral transport en opslag van
grotere aantallen vraagt serieuze
aandacht.

Lees meer

Zeer Zorgwekkende Stoffen: zo gaat IKO uit Klundert
ermee om
Om de uitstoot van Zeer Zorgwekkende
Stoffen terug te dringen moeten de
vergunningplichtige bedrijven
zogenaamde vermijdings- en
reductieprogramma’s opstellen. ZZSspecialist Mirjam Mulders vertelt wat de
OMWB vraagt van bedrijven.
Medewerkers van het bedrijf IKO B.V. in
Klundert vertellen daarbij hoe ze dit
hebben aangepakt.

Lees meer

Toezicht in glastuinbouw: 'heel interessante
sector'
Frank zat lang bij agrariërs aan de
‘andere’ kant van de tafel. Hij maakte
de overstap van financieringsspecialist
bij de Rabobank naar toezichthouder bij
de OMWB. Zijn focus ligt nu op de
glastuinbouw: een boeiende sector met
450 bedrijven in onze regio, die
momenteel behoorlijk wat uitdagingen
kent.

Lees meer

Ook een seintje bij elke OMWB-vacature?
Heb je een hart voor het milieu? En ben je thuis in de wet- en regelgeving op dit gebied?
Dan komen we graag met je in contact. Neem eens een kijkje op werkenbijomwb.nl of
meld je aan voor ons vacature-alert. Dan ontvang je bij elke nieuwe vacature een
seintje in je mailbox.

Meld je aan

Contact met OMWB
Zichtbaar samen
werken aan een
schone, veilige
en duurzame
leefomgeving

Bezoekadres
Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
013 - 206 01 00
info@omwb.nl
www.omwb.nl
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