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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.  

 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/_CA-Q7JfqiBgTuBIbaHqTFrMgwQSQZZQs18lJy7pY-zXzzP22umAE6DdJJDF280mGV4GjqgOd9v1LT0mQ4rIiQ/8Qgt7HVMsRgcxIn
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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/_ia0NHqhzNAg9GYt3PFRsrdG4bUqRLIb7icQrbB3DwiryqGpofUXF3DRDT0EjccWIw6CpiitDiyOF4wuDElFmA/GYyhC6DTCamJSGC
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/L3J-qUTvmPRQUy5c_QnTzD84-EeXm_7dCwAIVcIyiNm1WApQWZw1FpnQcENRkYow0PPckrQsiG4BeoMP9Vem6Q/HnKVzgcBccE7qaw
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/yKahjK0bgee0t-_A-dwjgFc4XUEYEiBvd8rE0jJfuFbDLGy1gHEjIpSPHxaTEYV0h-M-3onrtP0pSy6oGgPw9Q/C7ZEsmnNe3eZPGq
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/FkgRxD3qQcdLpNJ5ccyzcM84NN0yEH2OTjUniu9wquUIRDwM9YT1lMfM2R0hMmjWw8ZWfX_nzCv9ywvcuqDt3w/DWzrUjfxJ2i6dr6
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/o_Rw9wChOykvenrqBIiR3lni-46cvoZzHJHOXx-pnFVianbaeJWIlAvhiaZ5rxbfX9mnDhrTX7vRMVrbhVCdhw/AEUeYxCAtFi9438
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Kua9tI-zGMp3RCz97nF7ORJvK9aJ9MLXNc9zIMU_spP6JxTcswOGWGbGiSrEtpnadzzt5xP7pHT7pLSbVUD8lQ/jXi7NxZdK2Dq3yD


 

 

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 
 

 

    

 

 

 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/aIDtol-TZ_TM5e8_U8SVoOqc9tuDqLPwX8h-6P7W-MGe1yA-pUlFH9c2hmuAiGkfuDB2e0se0VAuLw2m9W3xvA/ueAIjStQiASykEc
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/pKIIBYQnsXmUhO3RoNq0601ii5fCG7QP3bFXN_dyEhxx0NOJ_UzrNfwwOZ8KtP6j0ZLj7rK5V1JBVpxApiUlxg/7Y8qVAmZfzfi5xU
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/8WpvsDbv-Q0aky27sSqTYReJSVV09uJ-qBNEyfhjYxZg3zJPt-D6S-CPtusatNRPswLpuBCD23bSUQiosl_6gA/AQWZxXSPmQST55z
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/fE9bMtxFNX89tdUtWn_pRwMuU2s_iXJ6BNSEInYeRm5Y0xQpEpBdAwsodhxXZVxQb2MkWolDzHQ5bw1a7IzTew/sQmCTSigTWAP5SV
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/QjmM9nMR8Z6bZ_QG2QGT-7vkvSjaLO7d6Z4jcHQEK9cV3a4AcY7yREqW--xCrhjDOI1jh9gQPzMlNTCQBQ1J9w/3uCJwQ5YzXSxdyx
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/gq3c46d7H9FP6OaC7WLXGH84PTqFzRlH-dPz8X12Xr6PH_PFHeDXqoicYk1jn4A3JZcea_wZQHg3slIUzKbSuw/mB7A2pANUi22RSK
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/_OywKkALqAmqQM0mQGGLNzQ6SIAzAKhV-gGUVhJRSTxA07XJxQLfMs3QDoRiKG47vZ6G_jrYjwq4KCeBEJp8jQ/hCHCjZvRpZcIE8U
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/N0oMvb5x_n6IGHfLV5Nx0JmPmW_P6FDvCbH4mpEqSMYcpJl77Gl4JVeRma7AcU1u_KhiiNOx6Nx6CLhdjpl1zg/YVC6XPHUx74e7HI
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/x0oqm3gRhwzR0B6a5zjfoPrisIgqy-1xe_6Eum3VDLZ_aA0fdenPG0_BOzdZnoNJ1IxMv7sm3CGB4I-jPrw40g/qeynHSrCRyn6vWL
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/lmjKXJMlfF1JR4izQ9PwOoxlSZoLXI0EHMNrmDsnCM8Cb-YIayUPdjLaEHPUcG3TfO_phU0nb44Bix6NIi309w/3W5d98NjchT6q8D
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/NJIHjy5RC6Z1AdoToWXScvpC6xPrPDO96uv2owRCLgANqPDrCN-_GVQhxS_TYCkGc9CinOE5Ve5lEv9SG3u23A/xWIQtqbjGKTqMHe
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/SYgSnUttHDZeG2TsXLVwY-Iqo9i_YuGAAXspPtMBqNwK246PZ6w4JWGBdzDz8Z6YjO2nTBvBtKND6a5Xvfp9Yg/SAiD2L3iWrPFFx2


Concreet hulpstuk voor gemeenten: handreiking 'Milieu 

en het omgevingsplan' 

 

  

 

Mascha Daamen, adviseur Ruimtelijke 

Ordening en Milieu bij de 

Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant en omgevingsadviseur Annelies 

Soons van Omgevingsdienst Zuid-

Holland 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  
 

 

    

 

 

 

  

  

 

 

 

Zichtbaar samen 

werken aan een 

schone, veilige 

en duurzame 

leefomgeving 
  

  

 

Contact met OMWB 

Bezoekadres 

Spoorlaan 181 

5038 CB Tilburg 

013 - 206 01 00  

info@omwb.nl 

www.omwb.nl 
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