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We blikken terug op 10 jaar OMWB 
 

    

Alweer tien jaar bestaat onze mooie dienst. Een bijzondere mijlpaal, waar we dan 

ook graag op gepaste wijze bij stil willen staan. De groei die de dienst heeft 

doorgemaakt de afgelopen jaren, komt voor een groot deel voort uit de inzet en 

deskundigheid van ons personeel. Lees in deze speciale editie van OMWB [in beeld] 

hoe wij terugblikken op de afgelopen tien jaar - én vooruitkijken. 

  

 

 

 

Naar het magazine 
 

   

 

 

 

  

 

Bestuursvoorzitter Paul Depla: "Toen ik toetrad in 2015 

moest de OMWB zijn bestaansrecht nog bewijzen" 

 

  

 

Paul Depla is burgemeester van de 

gemeente Breda en vervult sinds 2015 

het voorzitterschap van zowel het 

Dagelijks als het Algemeen Bestuur van 

de OMWB. Hij zag hoe de OMWB zich 

steeds verder professionaliseerde. Ter 

gelegenheid van het 10-jarig bestaan 

blikt hij terug. “Toen ik in oktober 2015 

toetrad tot het dagelijks bestuur moest 

de omgevingsdienst zijn bestaansrecht 

nog bewijzen. Het was niet bepaald een liefdesbaby, eerder een verweesd kind." 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/5Ar405MGz6gHZmMk7ZLXdLZjV4xvIg07sHfjliAW0HObtSiX9IU3VDbacObuwsnWPZoRmjfUqMmHlI60KdAx6A/YyNBQPXTMeCxQjk
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/7nrT46NJ-Rlov5YwmqHdKbd730Y2NVxULfk70isuhgl0u8_pXYIJHjpeKDhz0QllwJdKdGQWHZ1nUQV8nouSOA/bbZTxFxvFJS8pba
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/k4IGXGk5MBXB98YiqzQI2pTCLTDBAxwqvJ7BodHey3QxbV5w01X0Ixu_be7jusRloI70sKqT5Qsf6zxvYgBvXw/fueq83qSSJPC8YY
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/DV5-tMDapXLcxza83hoXpnmQldqA39ynWwjwR7cp8r_GxDRjFrxxARotPYCK2R5P1GnaUdN3tReYxRaPheEzPQ/zHdjrBXjFQ7BLk4
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/SuU26Ml00uWj_6QkfDXNuvAKO-mS8DvlfB9AST7clIwc89dycdhM7p6mG_Yg6d-ND1W8qYz37coo_cPiQ5EKzQ/fqNPKPH3aiKKeMk
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/aC6vj4HINKR0892TKbNNWI5xDDZTQ1GeHpwUdRN0w-OI-RD2MikQlk94qDW7Ih5YBj2y4txvqCAFrpP2sPqisw/PCPpuHTDaXcTUa5
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/ky5xHe7x7pBUEBJENt-fio_zRF-jMohzjsxOuDnef5qUleiGkJ0AuKTj3JR4IVRmlVgNYfvj_1PECqvfyb26sg/xwmzSIVF2yLD28F


 

 

 

Lees het interview 
 

 

    

 

 

 

  

 

Van 'zorgbedrijf' naar voorbeeldig Brzo-bedrijf: Aspen in 

Oss transformeerde in tien jaar tijd  

 

 

  

Hoe kan het dat Aspen B.V. in Oss, 

transformeerde van ‘zorgbedrijf’ naar 

voorbeeldig Brzo-bedrijf? Daar ging een 

hobbelige weg aan vooraf, met vallen en 

opstaan. Een reconstructie, met inside 

informatie van Herbert van der Hoek, 

Safety Health & Environment manager 

bij Aspen. “We waren gestart met een 

verbeterplan, maar die bewuste 

vrijdagochtend aan de Brabantlaan 

drong pas daadwerkelijk tot ons door wat ons te doen stond." 

 

 

 

Lees meer 
 

 

 
   

 

 

 

  

 

Jong en toezichthouder: "Mijn generatie is zich meer 

bewust van het milieu en de risico's” 

 

  

 

Hutten bouwen, kikkers vangen. Als 

klein jongetje al was Joost Millenaar van 

Herwijnen (26) altijd buiten. Toen hij 

later ging studeren volgde hij deze 

interesse voor natuur en milieu. Om na 

zijn stage bij de OMWB terug te keren 

voor zijn eerste ‘echte’ baan als milieu-

toezichthouder. "Het allerbelangrijkst is 

dat de ondernemer snapt wat de 

gevolgen zijn en niet welke paragraaf uit 

welke wet hij overtreedt. Het gaat om de effecten." 

 

 

 

Lees het interview 
 

 

    

 

 

 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/R9i34m4j1opfXW9EwbcX5q5Eai9rmn_uV6ezYZqZcIeq-2iVSSd3yX5bLpmdN1hdFjOsfPU5ZGyDUvy1--iVjw/7UYh8GUSsSYDTTm
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/n2Xnx0wJyx8VGmzsnDI9zMLol4XGwVilQehzBpaw59JV6lAmiV4kCdAbiU87cb55mdPt-TPz2LbdlYWAaxBjXg/sQVKmxVb2CNjwCU
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/RhnNz-qOeup9fct9EgKICPseaSaJsSrBdG245-LmaRAlKNAxLKwxQATs03dddmbahq4-AHHfDgvdXtT225-Piw/nZQcvKB7SIcsFzm
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/IXWOkqAU6xsekjiXFl1jQpgRFhxS7ERnYmNrHv77hS5JSyiKk0IL38H6eEAS1Ji3vdVkyU5yWjDb0AlaMboSkA/QIhS8pAhCmyy5E7
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/vqX88JOCQYYl2LfKcdAtXitiAYCbW5lZvTxxrGAN_bYiGyDExhV44R0g4BW2GENjO_obobg5gSsVTxto0u__Hg/8Z9VvbAc5meP9Y2
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/UdTub4iJzXjTCpT1hjYw9i5eNtybF-8I2Bqe22-mxPRdVNmsPPYuciW_JMUonStuBReKCh3eeoNXusQ6_QndaA/QHVW4L2bseTXjWx
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/yn3WUP0MMNYgfqlj2TXGuirJ5KzHJYJcpWlpd7_4gyMjPuNIRunvNxVgQNyGTqN_6tTo39-bh-oMXFh-d0cKwA/XCVHcyeMNwVDMNr
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/eje3roXLcsI1kvDvOjMOy10ghegm2JfSqSeK70IbAN8vohv1KBBZuFV0v200L-l_bJMssrUgmjx2FBvky5YlkQ/Nirp3wWrTE8qqpu
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/yf039KZseKxY1-7vRyufJskRiue75UaPxI6Pl1EOYyTTxclbr2rX6qhy5RjfVy95y5xp9E5J4bQozfRHfVTSCg/FVtdSGS7zpvfRLt


Dossier TUF: van dwangsommen naar het verschepen van 

dertienhonderd vrachtwagens kunstgras 

 

 

  

Het bedrijf dat gespecialiseerd was in de 

verwerking en recycling van 

kunstgrasmatten lag door de vele 

misstanden na landelijke media-

aandacht onder een maatschappelijk 

vergrootglas. De veiligheid van de 

leefomgeving leek risico te lopen 

doordat kunstgrasmatten figuurlijk tot 

aan de hemel werden opgestapeld. Er 

werd eenvoudigweg weinig tot niets 

gerecycled van de kunstgrasmatten die landelijk werden aangevoerd. Op 

donderdagavond 11 oktober 2018 ontstond plots brand bij het bedrijf, met nog meer 

complexiteit tot gevolg. 

 

 

 

Lees meer 
 

 

    

 

 

 

  

  

 

 

 

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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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Z3v1xiNTXR-WSDrnoma0BrfBnLOfor6DcQnAGk2Nsx-Psrg_TswG9np8lvKQJWgiJmWhHtr276j1Beg4wNn_JA/dr3YB2kchKhHMiS
tel:+31132060100
mailto:info@omwb.nl
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/jXW4DkZaP2iSZP8Rctc10OBkdqIiMv4djSbs6hdBbx7uKN71ykMpQL-K04AeuOqKbXFqqvRRFSIVQJ7W_xDAiQ/WMjDRXDQfi2m5DL
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/mIvko1SnHY9PxVhM0jTIPD3sEngcT9JQZMSxE1_-FszfMeV8cTKyNkeN7q6N3Z2iOwVdDpPrLHfmS8RADHBA_w/y2aIpnFik3BQZRD
https://www.omwb.nl/over-ons/contact
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/deNlQhYA-lVh26IU-M2TOIXGYvNBIex8fhctSqBTNcVfGd5a-T6VDqphA0x9QyaY2jMrxdo3GYbpyyX7x1iCQQ/sGSIs9Tq5yx76LU
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/G2Ku1w6OJve3O_8repWwJ3fQafBTYMhz9etthJOqoHqA_aphQ7pTXgUllggx3IK-eoGQV6uFYwpD1N8UposVpQ/TbKWG9XhkYnnWPJ
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/SXDcMna8B22yX5umcF9A4zOqRwtatvgyznetf0l0cieuNue29JccGr_twyEgrGJl6jiaHW8qwKE0jEKYCNh12A/FvcbWBL8WCdR22L
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/-RrYD4yAEi97o7vs2Ci50zy_cwL7lYf4C0-njSGwrwlkqMTEd0IqvvnT5gJL5kb5KfE3qOgtE2tuiqMw5PNvSg/tHH2GyCK7hFcQHi
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Ha24NUBgfGUAQRJGLgC5fgNmEtgZ1vNcOaUCL7umwt-amGLxhVHbCX1HRuSBKuG1eCR8TlMz5cTPgc-3Lr419w/d7nA6I3F287Pufu

