Curriculum Vitae

Persoonsgegevens (bijgewerkt tot 1 oktober 2018)
Naam
Voornamen
Geboortejaar
Huidige functie
sedert
zelfstandige
website
e-mail

Versteeg
Antonius Cosmas Wilhelmus (Onno)
13 juni 1962
Milieuadviseur en WABO inspecteur
1 juni 2000
1 december 2006
www.onnoversteeg.nl
info@onnoversteeg.nl

Opleiding
2008
2003 – 2006
2004
1998 - 2000
1979 - 1981
1974 - 1979

Certificaat Inspectiefunctionaris Brandpreventie (NIBRA)
HEAO-MER (Management, Economie en Recht) diff.
Makelaardij
Praktijkdiploma milieucoördinator (HBO)
Diploma vakbekwaamheid makelaardij
Middelbare detailhandel school (2jr)
Diploma mavo 4

Cursussen
2018
2017
2016
2012
2011
2010
2007-2008
2008
2007
2004

Ontgeuringsinstallaties
Herkenning bypass geluidsbegrenzers
Rudis en S4O management systemen
Studiedag elektronisch monitoren luchtwassers
Cursus emissiearme stalsystemen PTC+/SRE milieudienst
Cursus asbestherkenning
Certificering Energielabel Woningen
Squit XO
Cursus beheersbaarheid van branden (berekenen van
vuurbelasting)
Cursus feedback en time management
VCA 1

Loopbaan
2006-heden
2008-2015
2005
2003
vanaf 06-2000

Eigenaar Onno Versteeg Milieuadvies (ZZP)
Directeur eigenaar 1ergielabel.nl B.V.
Milieuadviseur Oranjewoud.
Medior project ingenieur milieu Oranjewoud
Junior project ingenieur milieu Oranjewoud

Referenties
René Kuijper
Henry Wielink
Menno Heil
Peter Kahmann

DCMR Milieudienst Rijnmond
RUD-Drenthe
RUD-Utrecht
OD Flevoland & Gooi en Vechtstreek

010-2468080
0592-754551
030-2582655
088-6333000

Werkervaring
Al weer 18 jaar werkzaam als toezichthouder milieu.

09-2018/2019

Adviseur voor de Asfalt Centrale Twente. Het betreft
advies m.b.t. het krijgen verkrijgen van een
veranderingsvergunning.

07-2018 heden

Project in opdracht van de Antea-groep voor het uitvoeren
van milieu inspecties bij de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied.

07-2017 heden

Project voor DCMR. Het betreft het uitvoeren van
milieucontroles bij industriële bedrijven.

07-2016/7-2017

Project voor de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het
betreft het uitvoeren van milieucontroles bij zowel
industriële als agrarische bedrijven.

2016

Project voor de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek) Het betreft het uitvoeren van 55
agrarische controles in alle sectoren. Een kwart van de
controles betreft IPPC bedrijven in de pluimvee en
varkenssector. Bijzonder bedrijf binnen dit project is de
grootste paprika kwekerij van Nederland met 44ha kassen
en 8 warmtekracht installaties.

02-2016/06-2016 Project in opdracht van Exsin bij de DCMR (milieudienst
Rijnmond) Het betreft het uitvoeren van milieucontroles
bij zowel industriële als agrarische bedrijven.

2016

Project in opdracht van Exsin voor de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied. Het betreft het uitvoeren van 35
industriële controles bij categorie 2 en 3 bedrijven in de
gemeente Haarlemmermeer.

2015

Project voor de RUD Twente. Het betreft het uitvoeren
van 16 agrarische controles in de gemeente Hof van
Twente bij varkenshouders op het Besluit huisvesting en
het Activiteitenbesluit. Met name aandacht voor
uitvoering van luchtwassers en groenlabelsystemen.

04-2014/12-2015 Project tot 1 januari 2016 bij de RUD Drenthe voor het
uitvoeren van milieucontroles. Hiervan is twee derde
agrarisch en de rest zijn overige bedrijven. De controles
worden uitgevoerd voor de gemeente Midden Drenthe.
2014

2 kleine projecten met 16 milieucontroles voor de
gemeente Haren en 20 milieucontroles voor de
Omgevingsdienst Rivierenland.

09-2013/01-2014 Detachering als senior agrarisch toezichthouder bij de
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). Het
uitvoeren van controles op grond van de
Natuurbeschermingswet en de Provinciale
Stikstofverordening voor de Provincie Noord Brabant
09-2011/09-2013 Detachering bij de Provincie Utrecht. Het uitvoeren van
controle op basis van de Stikstofverordening van de
Provincie. De stikstofverordening geeft uitvoering aan het
gestelde in de Natuurbeschermingswet en heeft als doel
Natura 2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten
in stand te houden. De instandhouding wordt o.a. bedreigt
indien er teveel stikstof vanuit de veehouderij wordt
gedeponeerd op deze gebieden.
2000-2011

Uitvoeren van milieucontroles bij de volgende gemeenten;
Emmen, Regio Noord Veluwe, Duiven, Laren, Hengelo,
Haaksbergen, Oldenzaal, Losser, Oldenbroek,
Doetinchem, Ede, Westervoort en Rijssen. Het betreft alle
categorieën industriële bedrijven en agrarische bedrijven.

Buiten de reguliere controlewerkzaamheden op
gemeente niveau heb ik aan de volgende bijzondere
projecten gewerkt;
2012

Bedrijfsadvies aan pandeigenaar in Zwolle inzake een
bodemverontreiniging afkomstig van een naastgelegen
chemische wasserij.

2011

Bedrijfsadvies aan een snackbar. Het bedrijf heeft een
vordering gehad om een opgelegde dwangsom te betalen
wegens het lozen van afvalwater op de bodem.

2011

Advies aan particulier wegens al 15 jaar durende
geluidsoverlast door een horecabedrijf. Tot dusver heeft de
gemeente geweigerd te handhaven. Inmiddels is het
horecabedrijf failliet.

2010

Bedrijfsadvisering i.o.v. een ingenieursbureau inzake
vloeistofdichtheidsverklaring bij een etserij.

2010

Quick scan op energiebesparende maatregelen in opdracht
van een speelautomatenhal.

2010

Milieu Samenwerkingsverband Flevoland. Het uitvoeren
van milieucontroles bij type A, B en C inrichtingen.

2010

Gemeente Haarlemmermeer voor het uitvoeren van
WABO inspecties bij categorie C en D bedrijven waarbij
naast het milieu ook gecontroleerd wordt op brandveilig
gebruik en strijdigheid met gebruik op grond van
bestemmingsplannen.

2009

Gemeente Reiderland voor het uitvoeren van WABO
inspecties. Met name agrarische controles bij land- en
akkerbouw bedrijven. In het kader van Cross Compliance
i.s.m. met Ministerie van LNV controle uitgevoerd bij een
mestvergisterij.

2009

Uitvoeren van een NRB toets t.b.v. een revisievergunning
voor een filterproducerend bedrijf.

2009

Verzorgen van een milieuvergunningaanvraag bij de
Provincie Overijssel voor een metaalschrootverwerkend
bedrijf.

2008

Het gecertificeerd opnemen van woningen ter verkrijging
van een energielabel.

2008

Gemeente Woudenberg voor het uitvoeren van R.O.- en
Bouw inspecties. Hierbij wordt beoordeeld of percelen of
gebouwen gebruikt worden volgens het bestemmingsplan
en of bouwwerken opgericht worden conform de
bouwvergunning.

2008

Gemeente Emmen, inventarisering en invoer van het
RRGS t.b.v. de risicokaart van de Provincie Drenthe.

2006-2008

Detachering bij de provincie Groningen gedurende 1,5
jaar voor het houden van toezicht bij provinciale
inrichtingen. Met name bagger- en gronddepots en
composteerbedrijven. Andere werkzaamheden zijn het
schrijven van toezichtplannen voor 2007 en WVOcontroles van een aantal inrichtingen (zandwinplassen) in
combinatie met de Whvbz..

2006

Kwaliteitscontrole op de uitvoering van de
professionalisering van de handhaving voor de gemeente
Den Haag. Dit betreft een project van 40 inrichtingen
waarbij gecontroleerd wordt hoe er door het
ambtenarencorps gehandhaafd wordt. A.d.v. een
enquêtelijst wordt aan de ondernemer gevraagd hoe deze
de controle ervaren heeft en hierna vindt door mij een
integrale controle plaats waarbij geconstateerd wordt of de
toezichthouder overtredingen gemist heeft.

2005

Inventarisatie van een bedrijventerrein in de gemeente
Duiven. De inventarisatie heeft betrekking op
brandveiligheids-, R.O-, bouw- en milieuaspecten. De
rapportage is bedoeld om vast te stellen welke bedrijven er
zich gevestigd hebben en hierop het bestemmingsplan aan
te passen.

2005

Opstellen ARBO register voor Johnson Diversity.

2004 - 2005

Integrale milieucontroles inclusief controle van de
gebruiksvergunning van de brandweer voor de gemeente
Duiven. (pilot project) Aan de hand van deze
gecombineerde controles vind evaluatie voor toekomstig
handhaafbeleid plaats. Tevens zijn in het kader van de
professionalisering van de handhaving de eerste
aspectcontroles uitgevoerd voor de gemeente Duiven.

2004

Industriële vergunningverlening voor de gemeente
Hengelo.

2003 - 2004

Binnenhalen van achterstallige meldingen 8:19 voor de
gemeente Losser.

2002-2003

Handhaving cat. 4 inrichtingen voor de gemeente Emmen.
(o.a. Draka Kabel, Sony Ericsson) Speciale aandacht in
het kader van SAM voor CPR 15-1 en 15-2 opslag. Het
inventariseren en opnieuw indelen van de categorie
indeling van categorie 3 en 4 inrichtingen op basis van
richtlijn VNG. Tevens projectleider voor deze detachering.

2002

Integrale controles cat. 1 t/m 4 uitvoeren voor de gemeente
Oldenzaal. Binnen dit project een aantal

vuurwerkopslagen gecontroleerd. Tevens projectleider
voor deze detachering.
2001

Integrale controles van cat. 4 inrichtingen uitvoeren voor
de Provincie Overijssel.

vanaf 06-2000

Het verzorgen van de milieuaanvraag voor de nieuwbouw
van de firma Reef in Oldenzaal.

