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Bemensing team Vergunningen en Handhaving 

Team Vergunningen 9 fte

• jaarlijks 2200 dossiers

Team Handhaving 14 fte (waarvan 4 boa’s) 

• jaarlijks 1500 inspecties 



Doelen uit het waterbeheerplan en wettelijke taken als sturing 

Daarnaast prestatiedoelstellingen uit het handhaving- en 
vergunningenprogramma zoals:

• Aantal geplande inspecties
• naleefgedrag  > 90% 
• Doorlooptijden vergunning < 4 weken (gemiddeld in 2020: 3 weken)
• Klanttevredenheid Vergunningverlening > 7 (gemiddeld in 2020 een 

8)

Monitoring resultaten ieder kwartaal met evt. aanpassing planning

Jaarverslag voor verantwoording en verbeterpunten 



Vergunning en handhaving kenmerkt zich door:

Werken volgens vastgestelde processen en kwaliteitscriteria

Interbestuurlijk toezicht door provincies Overijssel en Drenthe

Directiebeoordeling ieder jaar - behalen doelstellingen

ISO certificering – ieder jaar audit kiwa

DB goedkeuring van ons programma



Vergunningen

Richten op: excellente dienstverlening / kwaliteit vergunningen 

Vergunningen / meldingen / adviezen aan andere overheden

Front office – snelle doorlooptijden

Vooroverleg is belangrijk

Vergunning wordt maar in een enkel geval afgewezen 

In dat geval:
gesprek met de aanvrager om alternatieven te bespreken



Handhaving

Richten op milieu- en veiligheidsrisico's bij niet naleving 
Vooral risicobedrijven

Naleefgedrag meten

In gesprek met de overtreder (soms sancties nodig; dwangsom of 
boete)

Streven op vrijwillige naleving door goede voorlichting

Adequate behandeling van calamiteiten



Meestal opvallend toezicht



Soms ook onopvallend



Alert zijn op calamiteiten verstoringen RWZI door illegale lozingen 
(snel en adequaat aanpakken)



Toezicht op eigen lozingen 

Als onze RWZI loost op onze eigen watergang,

houden we toezicht of de lozing binnen de vergunning blijft 

Collega’s andere waterschappen en Rijkswaterstaat doen de 
inspecties



Toezicht - glastuinbouw



Toezicht - Industrie

lozingen direct en indirect



Toezicht  
agrarisch
erfsituatie gewas-bespuitingen lozingen



Toezicht
keurvergunningen controleren – grondwater 

dijken
watergangen 



Planning toezicht   > 1500 inspecties

Thema Planning aantal 
controles 2020

Planning aantal controles 2021

Meldingen / calamiteiten 300 (indicatief) 300 (indicatief)
Glastuinbouw 15 15
Keur - Keringen 170 175
Keur - Watersysteem vergunningen / meldingen 275 250

Keur – Grondwater 150 150
Industrie direct / indirecte lozing 80 80
RWZI 20 20
Agrarisch 250 (aangepast) 400

loonwerkers Viel eerst onder 
agrarisch

20

IBA 10 10 (alleen in drinkwater-
beschermingsgebieden)

Besluit lozen buiten inrichtingen 20 20
Biovergisters 5 5
Bollenspoelers 40 40
Heffing meet-en tabelbedrijven 80 80

team Handhaving
Planning aantallen controles team Handhaving



Externe samenwerking groeit steeds meer
Veiligheidsregio (brandweer)

bij calamiteiten brandweer deelname aan copi (vervuild bluswater en 
wateraanvoer grote branden etc.)

Waterplan 9 samenwerkingspartners 

(Kop van Overijssel)

Omgevingsdiensten samen inspecties

Binnen Rijn Oost - uitlenen specialisten



Schouw watergangen voorheen



Nu via satellietbeelden informatie binnenhalen over schouwsloten
Volgend jaar ook voor andere doeleinden te gebruiken



Integriteit (slager keurt zijn eigen vlees?)

Scheiding van taken vergunningverleners en handhavers

Directieopdracht – geen verschil intern / extern vwb handhaving

Lozingen eigen RWZI’s - toezicht door collega’s Rijn Oost waterschappen en 
Rijkswaterstaat

Overtredingen door medewerkers andere afdelingen WDOD – wordt onderzocht 
door collega’s Rijn oost waterschappen (Boa’s) volgens bestuurlijk goedgekeurd 
protocol

Landelijke kwaliteitscriteria VTH – externe audit door ander waterschap

Kwaliteitscontrole processen – door Kiwa (Iso certificering) 

Goedkeuring van onze plannen en jaarverslagen door IBT beide Provincies 



Toezicht op gebruik gewasbeschermingsmiddelen (GBM)   
(2 dia’s)

• Heterdaad controles op gebruik GBM 

op landbouwpercelen

• Lelieteelt – bloembollen spoelen
• Bedrijfscontroles, lozing afvalwaterstromen (o.a. spoelwater)

• Preventief onderzoek in oppervlaktewater (passive sampling)

• Inzet dwangsommen

• Wasplaatsen
• Reinigen veldspuiten op 

wasplaats zonder zuivering

• Reinigen veldspuit op het erf



• Doodgespoten percelen (Roundup)
• Taludbespuiting

• Teeltvrije zone 

• 117 controles, 19 ws brieven, 1 boeterapport

• Teelt-/mestvrije zone (2021)
• Meer toezicht op gewassen te dicht langs oppervlaktewater geteeld

• Voorlichting en geven van presentaties (t.b.v. spuitlicentie) 



2e nota duurzame gewasbescherming

Gezonde Groei, Duurzame Oogst (2013 – 2023)

Doelstelling ecologische kwaliteit oppervlaktewateren*:

2018: afname 50% overschrijdingen ten opzichte van 2013

2023: afname 90% overschrijdingen ten opzichte van 2013

(nagenoeg geen normoverschrijdingen)

* Op basis van een landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen.



Landelijk Meetnet GBM

Doel van het meetnet is om:

1. Een beter aannemelijk verband te kunnen leggen tussen het 
voorkomen van normoverschrijdingen in oppervlaktewater en 
het gebruik van specifieke gewasbeschermingsmiddelen in de 
Nederlandse land- en tuinbouw;

2. Te kunnen vaststellen of de beleidsdoelstellingen in de Tweede 
Nota wat betreft de reductie van het aantal 
normoverschrijdingen worden gerealiseerd en tussentijds de 
voortgang te monitoren.



Tussenevaluatie PBL



Voorlichting / stimuleren beperken emissies



Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie GBM 
2030


