
Geacht bestuur, 

In DB vergadering van  30 november jl. hebben wij het Handhaving- en Vergunningenprogramma 
2022 vastgesteld. Wij zijn verplicht een dergelijk programma vast te stellen en aan de 
toezichthoudende provincies aan te bieden. Bijgaand treft u dit ter informatie aan.

In het plan  zijn de doelstellingen, de prioriteiten, het jaarplan en de capaciteit in personeel en 
financiën weergegeven. De opzet van het programma is grotendeels hetzelfde als vorig jaar Er is 
blijvend veel aandacht voor toezicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, opkomst van 
zeer zorgwekkende stoffen, verdere digitalisering en samenwerking met handhavingspartners. Maar 
er zijn ook nieuwe speerpunten geformuleerd zoals een digitale app voor beregenen en controle van 
wasplaatsen van spuitmachines.

Gezamenlijke speerpunten van de teams Handhaving en Vergunningen zijn:
 Implementatie van de nieuwe Omgevingswet per 1-7-2022
 Samenwerking met omgevingsdiensten verder intensiveren.

De speerpunten voor het team Vergunningen zijn:
 Dienstverlening op excellent niveau.
 Extra aandacht voor het thema ZZS (zeer zorgwekkende stoffen).
 Uitvoeren van de digitale app voor beregenen.
 Extra aandacht voor de motivatieomschrijving in de vergunningen. 

Voor het team Handhaving zijn de belangrijkste speerpunten:

 Satellietbeelden ook inzetten voor andere toezichtdoeleinden dan schouw.
 In samenwerking met de omgevingsdiensten controle van wasplaatsen voor schoonmaken 

van spuitmachines.
 Bedrijven die ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) lozen, nader onderzoeken (vooral de 

afvalbedrijven) 
 Voortdurend extra aandacht voor gebruik gewasbeschermingsmiddelen (toezicht op spuiten, 

gele percelen, teeltvrije zones)  

Aan het algemeen bestuur bezoekadres Dokter Van Deenweg 186 
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8000 AB  Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00

internet wdodelta.nl

bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag

IBAN NL66NWAB0636756882

BIC NWABNL2G

KvK 6420 8338

datum 1 december 2021 ons kenmerk Z/21/043839-179974 behandeld door Dirk Roze 
portefeuillehouder K.H. Odink e-mail DirkRoze@wdodelta.nl
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