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Geacht bestuur,
In uw vergadering van 28 april jl. werd als ingekomen stuk het jaarverslag van Vergunningen &
Handhaving 2019 behandeld. De vraag werd toen gesteld hoe de onafhankelijkheid van de
beoordeling over de geleverde prestaties gewaarborgd is.
Om deze vraag te beantwoorden schetsen wij eerst een totaalbeeld van de wijze waarop de kwaliteit
van het werk van vergunningverlening en handhaving en de beoordeling van de resultaten worden
geaudit.
1 Vergunningen en handhavingsprogramma
Wij stellen de te behalen doelen ieder jaar vast in het Vergunningen en handhavingsprogramma.
2 Onderling toezicht RWZI’s
Bij de controle op de lozingen van eigen RWZI’s op eigen water worden toezichthouders van andere
waterschappen ingezet om deze controle onafhankelijk te laten plaatsvinden.
3 ISO - certificering
Er wordt gewerkt volgens vastgelegde processen. De processen van vergunningen en handhaving zijn
ISO gecertificeerd. Dat houdt in dat tweemaal per jaar een interne audit plaats vindt door
medewerkers van een andere afdeling. Daarnaast vindt ieder jaar een externe audit plaats door KIWA
Keur. Het resultaat van de laatste (externe) audits was goed. Daarmee werd de certificering weer
verlengd.
4 Kwaliteitscriteria volgens wettelijke regels
De medewerkers van Vergunningen en Handhaving en de processen dienen sinds 2020 te voldoen
aan de kwaliteitscriteria, vastgesteld in de wettelijke regeling Kwaliteitscriteria Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving. Hierop vindt met ingang van 2020 een jaarlijkse audit plaats door
medewerkers van andere Rijn Oost waterschappen.
5 Directiebeoordeling
Over de geleverde prestaties en het behalen van de doelstellingen vindt intern bij WDODelta een
directiebeoordeling plaats.
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6 Interbestuurlijk toezicht
Na afloop van het kalenderjaar verwoorden wij de resultaten in het jaarverslag. De jaarverslagen
zenden wij ter goedkeuring toe aan de provincies Overijssel en Drenthe, die deze inhoudelijk
beoordelen in het kader van interbestuurlijk toezicht. Het oordeel van de provincies was in de
afgelopen jaren steeds dat het jaarverslag akkoord werd bevonden.
Zoals blijkt uit bovenstaande beschrijving wordt, daar waar onafhankelijkheid zwaar weegt,
(handhaving lozingen van eigen zuiveringen op eigen water) de handhaving door externen verricht. Bij
de beoordeling van de werkwijze en resultaten van Handhaving en Vergunningen spelen externen een
belangrijke rol en het eindoordeel over het jaarverslag ligt bij de provincies. Daarmee is een
onafhankelijke beoordeling van onze vergunningverlening en handhaving naar onze mening
voldoende gewaarborgd.
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