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Ontstaan ODNZKG

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is in 2014 

ontstaan uit een fusie van voormalige milieu- en bouwdiensten van 
de gemeenten Haarlemmermeer, Zaanstad, Amsterdam en de 

provincie Noord-Holland. Met de komst van de OD NZKG werd de 
uitvoeringskracht en expertise gebundeld en versterkt



Wat doet de OD NZKG?

De OD NZKG voert namens drie provincies en acht gemeenten de wettelijke 
taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met 

betrekking tot milieu, bodem en bouw

https://odnzkg.nl/over-ons/wat-wij-doen/onze-opdrachtgevers/


OD NZKG: uitvoeringsdienst
Provincies en gemeenten zijn het bevoegd gezag voor de wettelijke taken op 

het gebied van milieu, bodem en bouw. De OD NZKG treedt namens hen op (is 
gemandateerd) voor de zelfstandige uitvoering van deze taken

Het soort bedrijf bepaalt onder welk bevoegd gezag een inrichting (bedrijf) valt

Taken



Ons werkgebied

Opdrachtgevers

Gemeenten:
• Amsterdam
• Haarlemmermeer
• Zaanstad
• Aalsmeer
• Amstelveen
• Diemen
• Ouder-Amstel
• Uithoorn

Provincies: 
• Noord-Holland
• Utrecht
• Flevoland

Noordzeekanaalgebied



Dagelijks bestuur

Bestuur

Het dagelijks en algemeen bestuur van de OD NZKG bestaat uit de 

wethouders/gedeputeerden van de oprichters van de OD NZKG, 
aangevuld met de directeur van de OD NZKG (secretaris)

Algemeen bestuur

Directie OD NZKG

De directie van de OD NZKG bestaat uit de algemeen directeur, drie 

adjunctdirecteuren en de directiesecretaris



Interne organisatie

Directie Regulering en Expertise Directie Toezicht en Handhaving Directie Bedrijfsvoering 

Directieraad, teammanagers, project- en programmaleiders

Bestuur



Werkzaamheden

• Wij verzorgen de aanvraagprocedures Omgevingsvergunning milieu en behandelen meldingen

• Wij zien erop toe dat bedrijven de milieu- en vergunningregels naleven en handhaven waar nodig

We maken hierbij gebruik van onze  inhoudelijke adviseurs (geluid, externe veiligheid, geur en 
lucht, energie) en juristen

• We stemmen indien nodig af of vragen advies aan onze collega’s van bodem en bouw, gemeenten 
waterbeheerders, arbeidsinspectie, milieupolitie, brandweer collega omgevingsdiensten e.d.

• Om zo effectief en efficiënt mogelijk te controleren en handhaven, registreren en analyseren we 
heel veel verschillende informatie, bijvoorbeeld risicogerichte branchecontroles, netwerkanalyses 
en geografische analyses

• We behandelen klachten en hebben een 24 uurs piketdienst voor calamiteiten 

• We richten ons vooral op die branches en bedrijven die daadwerkelijk de grootste risico’s voor de 
leefomgeving vormen

• We adviseren gemeenten en provincies bij onderwerpen met milieu aspecten bijvoorbeeld bij 
Omgevings- en bestemmingsplannen, geluidbeleid, ruimtelijke ordening/gebiedsontwikkeling

Werkzaamheden Milieu



Vragen?



Wij zijn een uitvoeringsorganisatie en 
staan ten dienste van de samenleving

De 'producten' die wij leveren zijn 
opgenomen in ons Digitale Loket:

• vergunningaanvragen
• verzoeken om advies
• bekendmakingen en andere informatie
• klachten melden
• handhavingsbesluiten
• meldingen van activiteiten 
• bodemkaarten 

Wij leveren aan ondernemers en bedrijven:

• van makelaars tot garagebedrijven en 
drukkerijen tot tankopslagen en chemische 
industrie. 

• ook inwoners kunnen bij ons terecht met 
vragen en als zij overlast ondervinden van 
bedrijven.

Cijfers/Financiën

Producten Veilig Leefbaar Duurzaa
m

288 meldingen brandveilig gebruik

359 sloopmeldingen

6.070 externe adviezen

4.565 milieucontroles

212 vuurwerkcontroles

588 meldingen activiteitenbesluit

1.919 meldingen Bbk

309 handhavingsbesluiten genomen

3.762 10m3 meldingen

114 lasten onder dwangsom

1750 goedgekeurde EDD audits

1.076 vergunningen milieu en bouw

3.751 meldingen ongewoon voorval bedrijven



Cijfers/Finaciën

collega omgevingsdienstencollega omgevingsdiensten


