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1. Algemeen
Met dit jaarverslag geeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een
weergave van de resultaten van de uitvoering van de vergunningverlenings- en
handhavingstaken in kader van de Waterwet over het jaar 2017.
Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en de te behalen
doelstellingen van WDODelta. Dit jaarverslag is nodig om te voldoen aan één van de
landelijke kwaliteitscriteria voor Vergunningverlening en Handhaving. Het verslag wordt
beoordeeld door de provincie Drenthe en Overijssel.
In het jaarverslag wordt de uitvoering van de vergunningverlenings- en handhavingstaken
geëvalueerd op basis van een aantal criteria. Belangrijke criteria zijn onder andere de
resultaten, cijfers over de verleende vergunningen, ontvangen meldingen, uitgevoerde
controles en de handhavingsacties.
Voor het opstellen van dit jaarverslag is gebruik gemaakt van een uniform format welke is
samengesteld door de Noordelijke en Rijn Oost waterschappen. Alle organisaties met
handhavingstaken op het gebied van milieuwetgeving zijn op grond van het Besluit
Omgevingsrecht (art. 7.3) verplicht een uitvoeringsprogramma op te stellen. Uitgangspunt
voor het jaarverslag is de programmering zoals die is verwoord in het Vergunning- en
handhavingsuitvoeringsprogramma (VUP/ HUP) 2017 van het waterschap, welke op 29
november 2016 is vastgesteld door het dagelijks bestuur van WDODelta. Lopende het jaar
2017 is per kwartaal een monitoring geweest op de geleverde prestaties en zijn er, indien
nodig, bijstellingen geweest.
Dit jaarverslag is geschreven door en voor de afdeling Vergunningverlening, handhaving en
grondzaken, voor het bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie
Drenthe en Overijssel, omgevingsdiensten IJsselland en Drenthe en andere omliggende
waterschappen.
Samenwerking
Naast de wettelijk taak voor het toezicht op de Waterwet, wordt in het programma ook het
toezicht op de indirecte lozers meegenomen. Afspraken hierover zijn in
dienstverleningsovereenkomsten met de omgevingsdiensten van Drenthe en IJsselland
vastgelegd.
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2.1 Borging van middelen (BOR (besluit omgevingsrecht) – Artikel
7.5)
2.1.1 Formatie
Vergunningverlening
In 2017 was de beschikbare formatie van het team Vergunning 10 fte.
Op de producten zijn de volgende uren ingezet:
Hoofdthema

Product

Veiligheid

Keringen → Vergunningen en meldingen

Voldoende
(Watersysteem)

Watergangen → Vergunningen en
meldingen
Grondwater → Vergunningen en
meldingen

6600

5998

1100

1919

Wabo Adviezen milieu / meldingen
amvb’s, RWZI’s

956

1963

Schoon (Waterkwaliteit)

Geplande gerealiseerd in
uren
2017
5300
3840

Handhaving
In 2017 was de beschikbare formatie van het team Handhaving 15,2 fte.
Hoofdthema

Product

Veiligheid

Keringen

Geplande Gerealiseerd
uren
in 2017
350
442

Voldoende
(Watersysteem)

Watergangen

14900

14475

Grondwater

3800

2683

Schoon (Waterkwaliteit)

Industrie

3706

2284

Veiligheid

Keringen door team kering beheerders

De inzet van een ½ fte handhaving ter ondersteuning van het team Vergunningen betekende
minder inzet.

2.1.2 Functiebevoegdheden, -verantwoordelijkheden en –scheiding
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van toezichthouders, handhavers en
vergunningverleners liggen vast in mandateringsbesluiten en het functieboek met de
functieprofielen en competentieprofielen. De taken vergunning verlenen en toezicht houden
zijn gescheiden op persoons- en dossierniveau.

2.1.3 Opleidingen
Jaarlijks wordt er geïnventariseerd in het opleidings-en kennisniveau van de medewerkers
binnen het cluster naar de kennisbehoefte en het aanbod aan cursussen en opleidingen. De
BOA-medewerkers (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) hebben de verplichte
bijscholingscursus gevolgd. Binnen team Handhaving hebben vier handhavers de opleiding
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HAMIL (handhaving milieu) gevolgd. Enkele medewerkers hebben ook gebruikt gemaakt van
interne en/of externe coaching.
Opleidingsplan organisatie
In 2017 is er veel aandacht geweest vanuit de organisatie om de fusie af te ronden door
verbinding te maken binnen en tussen teams en afdelingen en werkwijzen te harmoniseren.
Vanuit de organisatie is aan alle medewerkers een opleidingsplan aangeboden waarbij de
thema’s Eigen regie, Slim samenwerken en Verbinding maken centraal stonden. Alle
medewerkers van de afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken hebben een
training gevolgd.
Ervaringsprofiel EVP
De medewerkers binnen de afdeling, die toezicht houden en vergunning verlenen op
waterzaken, dienen vanaf 2019 te voldoen aan kwaliteitscriteria. Op basis van een
ervaringsportfolio (EVP) kan worden beoordeeld in hoeverre de medewerker voldoet aan de
gestelde competenties voor de Waterwet.
In 2017 hebben 6 medewerkers een EVP- traject (eigen verworven competenties)
doorlopen. Daarin wordt aangetoond dat ze voldoende kwalificaties hebben voor de functie.

2.2. Borging van het cyclische proces (BOR - Artikel 7.7)
In het handhavingsbeleid ligt vast dat het HUP van het afgelopen jaar wordt geëvalueerd in
de vorm van dit jaarverslag. Ter voorbereiding van het nieuwe HUP worden de
handhavingsresultaten geëvalueerd en vindt op basis van de resultaten er een prioritering
van de werkzaamheden voor het volgende jaar plaats. Daarnaast wordt elk kwartaal de
prestaties gemonitord. Indien nodig kan tussentijds, na de kwartaalmonitoring, de
aandachtvelden en prioritering worden bijgesteld.

2.3. Evaluatie van de afspraken met andere overheden (BOR Artikel 7.7 lid 1.c)
Er wordt op veel fronten samengewerkt met andere overheden. De samenwerking is volop in
ontwikkeling. Er is een Kennispunt Water ten behoeve van de Omgevingsdiensten. Met de
directeuren van deze diensten zijn in 2017 nadere afspraken gemaakt over verdergaande
samenwerking. Gezamenlijke controles worden er uitgevoerd, controles worden voor elkaar
gedaan en het waterplan Noordwest Overijssel wordt nog steeds zeer succesvol
gecontinueerd.
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3. Producten
Het waterschap heeft tot algemene doelstelling veiligheid, voldoende en schoon water te
realiseren. De teams Vergunningen en Handhaving (watertoezicht) hebben tot doel een
significante bijdrage te leveren aan deze doelstelling van het waterschap.

3.1 Vergunningverlening
Het aantal behandelde dossiers is 33% meer in 2016 (1805 i.r.t. 1360). De gemiddelde
doorlooptijd van een watervergunning is verder verkort naar 13 dagen (was 22).
Behaalde doelstellingen team Vergunningen
omschrijving
Werkelijk 2017
doelstelling
% aantal vergunningen binnen
98 %
90 %
de wettelijke termijn
% aantal vergunningen binnen 4 87%
75%
weken (servicedoelstelling)
% Adviesaanvragen andere
97%
90 %
overheden binnen 4 weken
afgehandeld
Binnen gekomen meldingen
97%
90 %
binnen 2 weken afhandelen
klanttevredenheid
8,3
7
Alle doelstellingen voor het team Vergunningen zijn in 2017 behaald
Aantal producten Vergunningverlening 2017
Omschrijving

2016

Vergunningen Waterwet watergangen
Vergunningen Waterwet keringen
Meldingen Waterwet ex. grondwater
Vergunningen grondwateronttrekkingen
Meldingen Grondwateronttrekkingen
Meldingen AMvB
Adviezen Wabo - Ruimtelijke Ordening
Adviezen WABO - milieu
Adviezen Waterwet

Aantal ontvangen /
verleend
304
282
339
29
425
304
124
75
6

307
187
117
30
308
273
109
61
10

Totaal dossiers*

1805

1360

*Een aantal dossiers zijn gecombineerde vergunningen
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3.2
Hoofdstuk 3 paragraaf 3.2 tm 3.2.15 geeft een terugblik van de werkzaamheden die zijn
uitgevoerd door het team Handhaving. Daarbij is ook gekeken of de planning die voor 2017
was opgesteld in het handhavingsuitvoeringsprogramma gehaald is.
In de hierna volgende paragrafen zijn de taken van handhaving onderverdeeld in de
hoofdthema’s: Veilig, voldoende en schoon water.

Hoofdthema VEILIG



Doelstellingen vanuit het waterbeheerplan:
Voorkomen van overstromingen door instandhouding en verbetering van primaire en
regionale keringen en kunstwerken (dijken, sluizen etc.) overeenkomstig het vereiste
beschermingsniveau. Voorkomen van wateroverlast vanuit het regionale systeem door
middel van verbetering en instandhouding van overige keringen.

3.2.1. Toezicht primaire en secundaire waterkeringen
Resultaat schouw waterkering
Jaar

Totaal km
gecontroleerde primaire
waterkeringen

Totaal km
gecontroleerde
regionale
waterkeringen

Totaal km
gecontroleerde
overige
waterkeringen

Totaal aantal
gecontroleerde
vergunningen

2017

Alles: 245

Alles: 136

Klein gedeelte

plm. 100

Hieronder een opsomming van aantal waarnemingen:
Waarneming
Najaar Voorjaar
2016
2016
Graafschades muskusrattenschades
Graafschades konijnen
Graafschades door honden, veelal in
stedelijk gebied.
Graafschades vos
Rijspoorschades
Percelen met beweiding zonder vergunning
Percelen met lang gewas
Locaties met Japanse Duizendknoop.

95
30
33

298
60
59

6
114
16
199
28

3
100
7
0

Aantal
aanschrijvingen
voor herstel n.a.v.
kadeschouw en
vergunningen
controle
290

Voorjaar Najaar 2017 Tov
2017
najaar
2016
390
45
-50
36
12
-18
46
79
+46
11
69
6
2
29

8
79
18
97
44

+2
-35
+2
-102
+15

Het 1e lijns toezicht op keringen gebeurt door de waterkeringbeheerders. In de voor- en
najaarsschouw worden de keringen uitgebreid gecontroleerd. Bij overtredingen sturen zij zelf
de 1e ambtelijke waarschuwing. Als men de waarschuwing niet opvolgt, wordt de zaak
overgedragen aan het team Handhaving. Dit is in 41 gevallen gebeurd.
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Toezicht op verleende vergunningen:
In 2017 is het niet gelukt om alle vergunningen te controleren. Vanwege tijdgebrek en andere
prioriteiten zijn er ongeveer 60 vergunningen gecontroleerd (van de 280 die zijn uitgegeven).
De meldingen (107) worden niet gecontroleerd. Er is een risicoanalyse gemaakt op de
veiligheidseffecten van de werkzaamheden.

Hoofdthema VOLDOENDE WATER (waterkwantiteit)
Doelstellingen vanuit het waterbeheerplan:
 In normale omstandigheden werken aan doeltreffend en doelmatig waterbeheer gericht
op optimaal functiegebruik.
 In droge omstandigheden willen we droogteschade zo lang mogelijk voorkomen.
 In natte omstandigheden willen we wateroverlast en natschade zoveel mogelijk
voorkomen.

3.2.2. Natte schouw
De natte Schouw is in 2017 enkel binnen het gebied Noord (voormalig beheersgebied
waterschap Reest en Wieden) uitgevoerd.
Resultaat schouw
Aantal percelen
Jaar met schouwgebrek
2015 2036
2016 1677
2017 1648

Aantal percelen die tijdens
herschouw niet voldeden
Niet uitgevoerd (veld te nat)
233
Niet uitgevoerd - veld te nat

Aantal percelen met
bestuursdwangaanschrijving
Niet van toepassing
geen
538 (excl.overheid)

3.2.3 Snoeischouw
De snoeischouw is in 2016 uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Beheer
watersystemen. Degenen die niet hadden gesnoeid kregen een waarschuwingsbrief
verstuurd door afdeling Beheer. Degenen dan nog niet voldeden kregen een
handhavingsbrief van het team Handhaving.
Aantal
overtredingen
Jaar snoeischouw
2015 298
2016 1214
2017 1124

Aantal overtredingen na
herschouw
98
103
53

Aantal
bestuursdwangaanschrijvingen
0
0
Nog niet bekend

3.2.4 Keur watergangen
Toezicht en handhaving vindt plaats ter controle op de voorwaarden bij verleende
vergunningen op grond van de Keur. Een vergunninghouder moet de start van zijn
werkzaamheden melden, zodat er tijdig een controle kan worden uitgevoerd. Dit is vooral
belangrijk bij vergunningen die rechtstreeks van invloed zijn op onze infrastructuur.
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Afgesproken is dat gebiedsbeheerders, peilbeheerders (waterschapsvakmannen) en
teamleiders kleine Keur-overtredingen eerst zelf praktisch oplossen. Vaak volstaat een
(mondelinge) waarschuwing en hoeft het handhavingstraject niet ingezet te worden. Deze
manier van werken genereert tijd, heeft meer effect en bevordert de relatie met de
ingelanden.
Aantal
Aantal
Aantal niet volgens de
verleende
gecontroleerd voorschriften uitgevoerd
vergunningen
304
240
14

Handhavend opgetreden
3

3.2.5 Grondwateronttrekkingen
In de Keur zijn algemene regels gesteld aan het gebruik van grondwater. Uitgangspunt van
de Waterwet en de Keur is dat verantwoord omgegaan moet worden met grondwater. Vooral
in stedelijk gebied krijgt het toezicht prioriteit vanwege de kans op schade aan de omgeving
(zetting).
Resultaat controle grondwateronttrekkingen
Aantal
Aantal
Aantal uitgevoerde
meldingen Vergunningcontroles
aanvragen
425
29
480

Aantal overtredingen
36

3.2.6 Oppervlaktewateronttrekkingen
Om akkerbouw- en graslandpercelen te beregenen wordt water onttrokken aan een
oppervlaktewaterlichaam. Controles vinden enkel plaats naar aanleiding van klachten of
nadat een overtreding in het veld ontdekt is en bij droogte.
Luchtinspecties
3 vluchten zijn gedaan in het kader van luchtinspecties. Vanuit de lucht werden diverse
gevallen van olielozingen ontdekt vooral bij havens. Ook werden bij bollenspoelers
overtredingen geconstateerd. Gedane constateringen op het water van Rijkswaterstaat
werden overgedragen.

Hoofdthema SCHOON WATER (waterkwaliteit)
Doelstellingen vanuit het waterbeheerplan:




Een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.
Een chemische kwaliteit die de ecologie en gebruik van het oppervlaktewater niet belemmert.
Een goede specifiek benoemde kwaliteit voor een aantal categorieën wateren, waaronder
grondwater, stedelijk water, zwemwater en waardevolle wateren.

3.2.7 Indirecte lozingen / industrie
Het toezicht op industrie gaat voornamelijk over toezicht op indirecte lozingen waar
gemeente of provincie het bevoegd gezag zijn. Bij geconstateerde overtredingen wordt zelf
de waarschuwingsbrief verstuurd en bij niet opvolgen van de waarschuwing wordt de zaak
10
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overgedragen ter handhaving aan bevoegd gezag. De resultaten van de uitgevoerde
inspecties in 2017 zijn opgenomen in tabellen verderop in dit hoofdstuk.

3.2.8 Chemiesector BRZO (besluit risico’s zware ongevallen) bedrijven
Binnen het beheersgebied van Wdodelta zijn 5 BRZO bedrijven. Er wordt geparticipeerd
met de BRZO inspecties door de Omgevingsdienst Nijmegen die de planning coördineert. In
2017 zijn door het BRZO team bij 2 bedrijven inspecties gedaan waarbij op afvalwatergebied
geen overtredingen zijn aangetroffen.

3.2.9 Oppervlaktewaterlozingen bedrijven
Inrichtingen die direct op het oppervlaktewater lozen (de zogenaamde directe lozers) worden
periodiek bezocht. Het toezicht bestaat over het algemeen uit bedrijfsbezoeken (waarbij
gecontroleerd wordt aan de hand van de vergunning) en afvalwaterbemonsteringen (waarbij
een controle plaatsvindt van de aan het bedrijf opgelegde lozingseisen). De resultaten van
de uitgevoerde inspecties in 2017 zijn opgenomen in tabellen verderop in dit hoofdstuk.

3.2.9.a Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s)
Waterschap Wdodelta heeft 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) die beschikken over
een Watervergunning voor een oppervlaktewaterlozing. Omdat deze op eigen water lozen
vindt het toezicht plaats door toezichthouders namens het waterschap. Het toezicht op de
watervergunningen vindt plaats door controle op de effluentlozingen van de rwzi’s.
Daarnaast vinden er administratieve controles plaats door middel van analyseresultaten van
de genomen effluentmonsters bij de rwzi’s. Het toezicht op rwzi’s gebeurt sinds enkele jaren
niet meer alleen door de eigen toezichthouders om de schijn van belangenverstrengeling te
voorkomen. Toezichthouders van een aangrenzend waterschap en Rijkswaterstaat voeren
de controles nu ook uit. Het toezicht richt zich vooral op de controle van de apparatuur voor
monstername, de wijze van monstername, melden van bijzondere omstandigheden en een
administratieve controle. Eventueel voortvloeiende handhavingsacties worden door de eigen
afdeling in gang gezet. De resultaten van de uitgevoerde inspecties in 2017 zijn opgenomen
in tabellen verderop in dit hoofdstuk.

3.2.9.b Biovergisters
Deze categorie bedrijven heeft een verhoogd risico met afvoer van het afvalwater. Met name
de terreininrichting is moeilijk beheersbaar. De grote hoeveelheden opslag aan ruwvoer kan
daarbij voor problemen zorgen. Het blijft een categorie bedrijven waar toezicht noodzakelijk
is. In het HUP van 2017 zijn deze bedrijven in het reguliere toezicht programma industrie /
bedrijven opgenomen. De resultaten van de uitgevoerde inspecties 2017 zijn opgenomen in
tabellen verderop in dit hoofdstuk.

3.2.10 Agrarische lozingen en activiteiten inclusief loonbedrijven
Een grote groep bedrijven waar controles uitgevoerd worden zijn de agrarische bedrijven.
Agrarische activiteiten vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Belangrijke regels
die in verband staan met het waterschap zijn de opslag van agrarische bedrijfsstoffen zoals
veevoer, vaste mest en bijproducten en het lozen van opgevangen afvalwater. Tijdens de
reguliere controles zijn dit vaste controlepunten. De resultaten van de uitgevoerde inspecties
2017 zijn opgenomen in tabellen verderop in dit hoofdstuk.
Signaaltoezicht
In het najaar van 2017 is samen met diverse gemeenten in IJsselland het project agrarisch
toezicht onder paraplu van de RUD IJsselland opgestart. Dit heeft geresulteerd in het feit,
dat 61 controles voor elkaar zijn gedaan. Dit genereert tijd voor ander toezicht en de
toezichtoverlast voor de agrariër wordt minder doordat er maar één controleur namens beide
organisaties de inspecties doet.
11
Jaarverslag VTH 2017

3.2.11 Glastuinbouw
In 2017 zijn 11 controles uitgevoerd. De ondernemers in IJsselmuiden hebben hun
zuiveringsplan ingediend bij de gemeente Kampen. Met een aantal maatwerkvoorschriften
krijgen ze uitstel tot 2021.

3.2.12 Bodemkwaliteit (Bbk)
Toezicht varieert van controles op baggerwerkzaamheden, toepassen van bouwstoffen en
dempen van watergangen. Er werd 10 controles gedaan en geen overtredingen
geconstateerd.

3.2.13 Lozen buiten inrichtingen
Bij bedrijven die een melding gedaan hebben voor o.a. reinigen en onderhouden van
bruggen en sluizen zijn diverse controles uitgevoerd.

3.2.14 Afvalwater Huishoudens (IBA’s)
Bij particulieren zijn 225 iba’s van de aanwezige 1000, die binnen ons gebied op
oppervlaktewater lozen, gecontroleerd. Vooral voorlichting en advies speelt hierbij een
belangrijke rol. Eenmaal in de 10 jaar is voldoende op grond van een risicobenadering.

3.2.15 Vaarwegen
Samenwerkingsproject waterplan Meppel
In dit project wordt samengewerkt met de RUD Drenthe en politie. Diverse overtredingen
werden geconstateerd waaronder in het havengebied van Meppel een olielozing vanuit een
schip op heterdaad.
Samenwerkingsproject waterplan (gebied Weerribben, Wieden en Zwartewater)
In het gezamenlijk project met de daarin participerende partners (politie, provincie Overijssel,
gemeente Steenwijkerland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) zijn door alle
medewerkers aan dit project ruim 500 overtredingen geconstateerd en werd 350 maal
proces verbaal opgemaakt. Dit waren overtredingen op het gebied van te snel varen,
vaarbewijs, sportvisserij, brandjes en Keurzaken en Waterwet. Bij de laatste onderdelen,
specifiek voor het waterschap, werden 50 overtredingen geconstateerd. Daarnaast werd
inzet gepleegd op andere thema’s zoals: Verdwaalde of vermiste watertoeristen, begeleiding
waterevenementen en hulp bij in nood geraakte schepen.

Waterschapszaken project
Waterplan

seizoen
Aantal
constateringen

Waterwet
12
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Veroorzaker
bekend

2017
WS

PV

BSBM/SAM

lozingen constatering+melding
Mest
Olie lozing binnenvaart
schuurstof/verstuiving overslag
Afval /olie particulier
lozing vanaf bedrijf

6
12
4
4
2
8

2
12

2
8

4

4

2

2

Keur
Beschermingszone werk/graven
handhavingsbezoek schade
hersteld
Nieuwe steigers en beschoeiing
controles
Materiaal opslagen kades

10
1

10
1

1

1

1

3

3

2

oppervlaktewater
kadavers

8

1

1

Diverse vaar- en waterfeiten
Geen id kaart
Visserij controles papieren
visserij levend aas

260
50
135
3

230
50
135
3

130
50
8

Gewasbeschermingsmiddel
Niet volgens voorschrift
Boeterapporten

24
-

6

6

65
2
4
3

Ws = waarschuwing, pv = proces-verbaal, bsbm = bestuurlijke strafbeschikking
milieu

3.2.16 Het aantal reguliere inspecties Wdodelta 2017
Taakveld
industrie (Waterwet + Activiteitenbesluit)
agrarisch + loonbedrijven
Project heffingscode IBA’s
bronneringen/grondwateronttrekkingen
RWZI ‘s
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gepland
80
640
200
500
8

uitgevoerd
110
596
225
471
22

Glastuinbouw
luchtsurveillances
bollenspoelers
Meet- en tabelbedrijven

10
2
40
50

Bestuurlijke sancties per taakveld
Taakveld
Waarschuwingsbrieven

Industrie
Agrarisch
IBA ‘s
bronneringen/grondwater
RWZI ’s (intern)
Keur waterkeringen
Keur watergangen
Natte schouw
Snoeischouw
Strafrechtelijke sancties per taakveld
Taakveld
Industrie
Agrarisch
RWZI’s
Keur Bronneringen/grondwater
Keur waterkeringen
Keur watergangen
Vaarwegentoezicht

11
3
45
80

vooraankon
diging
bestuurlijke
maatregel

Oplegging
bestuurlijke
maatregel

2
2
0
0
0
0
3
233
53

2
3
0
0
0
0
3
0
0

2
15
0
36
2
290
3
1648
1124

Effectuering
bestuurlij
ke
maatreg
el
2
1
0
0
0
0
3

Na-leefgedrag
in %

98%
96%
92,5%
90%
98 %

-

Proces
verbaal

Bestuurlijke
strafbeschikking

boeterapport

1

1

1

74

3.3 Calamiteiten en meldingen / klantvragen
Het afhandelen van calamiteiten en meldingen / klantvragen heeft voor het team Toezicht en
Handhaving de hoogste prioriteit. Daarom neemt men ze zo snel als mogelijk in
behandeling. Buiten kantoortijden is dit een taak voor de wachtdienst waterkwaliteit. De aard
van de calamiteiten en meldingen varieert van een enkele dode vis tot meerdere dode
dieren, van lekke persleidingen tot mest- en melklozingen, van een doodgespoten talud tot
olieverontreiniging, van overstort tot schouw, van gezonken schepen tot grote branden.
In 2017 zijn er in totaal 554 meldingen ontvangen en geregistreerd onder de categorie
waterkwaliteit binnen het registratiesysteem Melddesk.107 daarvan werden gemeld aan de
wachtdienst buiten kantooruren.
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3.4 Voorlichting
Behalve toezicht houden en handhaven geeft team Toezicht en Handhaving ook voorlichting.
Die is zowel voor mensen van de eigen organisatie als voor mensen van een ander bedrijf of
een andere organisatie. Voorlichting kan ook een onderdeel zijn van een bedrijfsbezoek. Een
andere mogelijkheid is voorlichting te geven met nieuwsbrieven, folders, persberichten of
met het verzorgen van presentaties.
In 2017 is het volgende aan voorlichting gedaan:




Uitleg waterplan en informatieverstrekking aan campingeigenaren en gasten
Agrarische nieuwsbrief
Uitleg aan agrarische sector over gebruik bestrijdingsmiddelen en materieel

3.5 Heffingen
Het team Heffingen adviseert GBLT over de oplegging van de juiste heffing bij bedrijven en
doet onderzoek naar discrepantie. Bij meetbedrijven zijn 63 en bij tabelbedrijven 17
bezoeken afgelegd. Deze bedrijven zijn onderzocht op de juiste heffing.
In 2017 is een begin gemaakt met administratieve controle van de bestanden van het GBLT.
Als hier onvolkomen of onverklaarbare aanslagen uitkomen, volgt nader onderzoek en
bezoek aan bedrijf. Dit project wordt in 2018 voortgezet.
Bij meetbedrijven wordt de heffing ieder jaar opnieuw vastgesteld aan de hand van gedane
metingen en analysen. Bij tabelbedrijven wordt bekeken of ze in de goede tabel zitten.
Discrepantie-onderzoek
Dalfsen. Er was een verdenking van discrepantie in Dalfsen, echter na onderzoek bleek een
retourstroom in het influent van de RWZI verantwoordelijk te zijn voor het verschil in
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Jaarverslag VTH 2017

gemeten ie’s en ve’s. Kampen. Het complexe bestuursrechtelijke onderzoek tegen een
bedrijf in Kampen en de naheffing van niet betaalde vervuilingseenheden is in 2017
afgerond. De strafrechtelijke vervolging wordt door het OM verder gedaan.

4. Conclusies en aanbevelingen
De conclusies en aanbevelingen zijn input voor het zo nodig bijsturen van het
uitvoeringsprogramma 2017/ 2018.
Doelstellingen Handhaving




De geplande controles op agrarisch, industrie, IBA’s, grondwater, RWZI’s, zijn bijna allemaal
gehaald.
Het naleefgedrag op de onderdelen industrie en agrarisch is meer dan 90 %. Daarmee is de
doelstelling gehaald.
De geplande controles op toezicht watervergunningen Keringen zijn niet gehaald.

Doelstellingen Vergunningen





De doelstelling om 90 % van de vergunningen binnen de wettelijke termijn af te handelen is
gehaald.
De doelstelling om 90 % van de meldingen binnen 2 weken te af te handelen is gehaald.
De doelstelling om de WABO adviezen binnen 4 weken naar de andere overheden te zenden
is nagenoeg gehaald.
De servicenorm om 75 % van de vergunning binnen de 4 weken te verlenen is ook gehaald

Conclusies
De teams Vergunningen en Handhaving hebben in 2017 nagenoeg alle doelstellingen
gehaald. De dagelijkse reguliere werkzaamheden, waaronder afhandeling van calamiteiten,
meldingen/klantvragen en verstrekken van en controle op vergunningen, zijn correct
uitgevoerd.
Het toezicht op verleende Keurvergunningen voor Keringen kwam bij het team
keringbeheerders van de afdeling Beheer in de knel wegens diverse andere prioriteiten.
Daarom wordt deze taak per 1-3- 2018 overgedragen naar het team Handhaving van de
afdeling VHG.
De uitkomsten van dit jaarverslag wijken niet of nauwelijks af van onze verwachtingen en
cijfers van eind 2016. Eén medewerker van het team Handhaving werd ingezet bij het team
Vergunningen om daar de werkdruk te verlichten. Hierdoor zijn de agrarische controles
gering minder uitgekomen.
Het valt op dat het naleefgedrag bij grondwateronttrekkingen, agrarisch en industrie vrij hoog
is. Goed en regelmatig toezicht levert ook goed naleefgedrag op. Vooral de nieuwe manier
van toezicht door met de ondernemer in gesprek de zaken proberen op te lossen, levert
meer naleving op. Voor degene die echt niet wil of ernstig in overtreding is, wordt er
gesanctioneerd. Allen schriftelijke waarschuwingen tellen mee voor het naleefgedrag. Advies
en mondelinge opmerkingen worden alleen verwerkt in de verslaglegging van de controle.
.
16
Jaarverslag VTH 2017

De servicenorm van 4 weken bij Vergunningen is gehaald. Een vergunning dient wettelijk
binnen 8 weken te worden verstrekt. De door het bestuur vastgestelde servicenorm om
minimaal 75 % van de vergunningen binnen 4 weken te verstrekken levert veel goodwill op
bij de aanvragers (particulieren, aannemers, energiebedrijven). Vooral energiebedrijven
reageren met complimenten op deze prestatie. Een gehouden klanttevredenheidsonderzoek
scoorde dan ook gemiddeld boven de 8.
De externe KIWA - audit op de ISO 9001 certificering van de werkprocessen is positief
verlopen.
Aanbevelingen


Over het algemeen is het naleefgedrag hoog. Daarom wordt aanbevolen het toezicht
meer te richten op probleembedrijven dan die bedrijven die weinig risicovol zijn en
goed naleefgedrag vertonen.
Begonnen is met extra toezicht op bollenspoelers, waarbij bij een eerste
inventarisatie overtredingen werden aangetroffen. Een gesprek met de
brancheorganisatie en de ondernemers zelf moet extra impuls op de naleving geven.
Bij industrie wordt voorgesteld het aantal te controleren bedrijven langzaam te
verminderen naar alleen de grote risicovolle lozers. Dit is ook alvast vooruitlopend op
de intensievere samenwerking met de Omgevingsdienst.



Het toezicht op watervergunningen keringen overdragen van Beheer naar team
Handhaving afdeling VHG.



Het grondwatertoezicht op intensief niveau vasthouden. Vooral onttrekkingen in
stedelijk gebied zijn risicovol.



Met de nieuwe omgevingsdienst IJsselland verdergaande afspraken maken omtrent
samenwerking.



De afstemming met de afdeling Beheer verder intensiveren. Inmeten vergunde
duikers door pijlbeheerders, samen schouwen, signaalfunctie verder versterken etc.

Colofon
Zwolle, februari 2017
Uitgave
©Waterschap Drents Overijsselse Delta
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