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Aan de keukentafel
Je start er je dag - en je evalueert hem er na afloop. Maar aan de keukentafel
worden ook diepgaande gesprekken gevoerd. Door onze toezichthouders, met
ondernemers. Over de toekomst. Milieuproblematiek. Noodzakelijke wet- en
regelgeving in het bedrijf. Zeker in tijden van stikstofcrisis is het een plek waar
emoties naar boven komen, wat impact heeft op beide partijen. Toch is dit contact en
toezicht belangrijk. Voor onze toezichthouders, ondernemers en uiteindelijk de
leefomgeving.

Naar het magazine

Stikstofcrisis heeft ook impact op toezichthouders: "Onze
boodschap is keihard"
De onlangs bekend gemaakte
stikstofdoelstellingen zijn inmiddels
dagelijks onderwerp van gesprek. In
Noord-Brabant moet de uitstoot met de
helft omlaag. Feit blijft dat we als
omgevingsdienst voorlopig de huidige
provinciale opdracht moeten uitvoeren
met een ultimatum in 2024. Het
sentiment is er echter niet minder om.

Agrarisch toezichthouder Mark Léautaud ervaart dagelijks van dichtbij de emoties en het
bijbehorende gevoel van onmacht dat bij agrariërs heerst.

Lees het interview

Energietoezicht: belangrijker dan ooit (en zo ziet dat
eruit)
Veel bedrijven zijn verplicht
energiebesparende maatregelen te
nemen. De OMWB controleert of
bedrijven die maatregelen ook
daadwerkelijk treffen. Dat heet regulier
energietoezicht. We waren erbij toen
toezichthouder Hendri Damen van de
OMWB een inspectie uitvoerde bij Euro
Used Clothing in Zevenbergen.

Kijk mee

Uitstoot meten bij asfaltcentrale APM: "geen sinecure"
Asfaltcentrales verkeren in zwaar weer.
De uitstoot van benzeen en PAK’s
(Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen) baart omwonenden en
de politiek zorgen. Meetresultaten van
de veelbesproken kankerverwekkende
PAK’s moeten uitsluitsel bieden. We
gingen vanuit thuisbasis Den Bosch
onderweg met Bert van de
Nieuwenhuijzen van team Metingen en
Onderzoek naar APM in Bergen op Zoom, om de emissies van PAK’s in kaart te brengen.

Lees de reportage bij APM

Concreet hulpstuk voor gemeenten: handreiking 'Milieu
en het omgevingsplan'
Mascha Daamen, adviseur Ruimtelijke
Ordening en Milieu bij de
Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant en omgevingsadviseur Annelies
Soons van Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid zochten de samenwerking
op om een handreiking te schrijven die
gemeenten moet helpen invulling te
geven aan de verschillende
milieuaspecten van het Omgevingsplan.
Ze vertellen over de totstandkoming en de meerwaarde van het document voor
gemeenten.

Lees meer en download

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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