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BIJLAGEN (alleen van toepassing voor medewerkers afdeling VHG)
1.Urenverdeling team Toezicht & Handhaving (jaarkalender-planning)
2 milieu-.risicoanalyse voor prioriteren bezoekfrequentie bedrijven
3.Overzicht bezoekfrequenties inrichtingen
4.Monsternameprogramma handhaving en heffingen
5.Gebiedskaart met verdeling toezicht Keur

Voorwoord
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Voor het inzichtelijk maken van de werkzaamheden die in 2022 worden uitgevoerd en de
prioritering hiervan hebben de teams Toezicht & Handhaving en Vergunningen een
uitvoeringsprogramma opgesteld.
Het dagelijks bestuur van ons waterschap dient dit programma goed te keuren. Daarnaast
worden de organisatie, het algemeen bestuur en de overige bevoegde gezagen in ons
gebied op de hoogte gebracht van onze geplande werkzaamheden in 2021. De opbouw van
het programma is als volgt:
In de samenvatting zijn de gezamenlijke en afzonderlijke speerpunten van de teams
Vergunningen en Handhaving omschreven.
In het hoofdstuk 3 (producten), staat de algemene omschrijving van de werkzaamheden met
een uitsplitsing van werkzaamheden en onderbouwing (prioritering) hiervan naar beide
teams.
In hoofdstuk 6 prioriteringen en programma wordt verder ingezoomd op de prioritering en het
programma voor het team Toezicht & Handhaving, de te verwachten aanvragen voor het
team Vergunningen en de doelstellingen. Voor het eerst zijn de doelen uit het
Waterbeheerprogramma 2021 overgenomen in dit programma.

Samenvatting
De teams Vergunningen en Handhaving hebben voor 2022 een uitvoeringsprogramma
gemaakt waarin de doelstellingen, de prioriteiten, het jaarplan en de capaciteit in personeel
en financiën wordt weergegeven.
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 Toezicht & Handhaving zijn de belangrijkste speerpunten:
 Satellietbeelden (en andere digitale data) ook inzetten voor andere
toezichtdoeleinden dan schouw. (loopt via NL Veranderdetectie)



In samenwerking met de omgevingsdiensten controle van wasplaatsen voor
schoonmaken van spuitmachines.



Bedrijven die ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) lozen, nader onderzoeken (zijn
vooral de afvalbedrijven)



Voortdurend aandacht voor gebruik gewasbeschermingsmiddelen (toezicht op
veldspuiten, gele percelen, teeltvrije zones)
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Inleiding

Met dit uitvoeringsprogramma geeft waterschap Drents Overijsselse Delta inzicht hoe in
2022 uitvoering gegeven wordt aan haar vergunningverlenende werkzaamheden en de
toezichts- en handhavingstaak in het kader van de Waterwet en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (WABO).
Alle organisaties met toezichts- en handhavingstaken op het gebied van milieuwetgeving zijn
op grond van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) (art. 7.3) verplicht een
uitvoeringsprogramma op te stellen (HUP). De provincies Drenthe en Overijssel beoordelen
via hun interbestuurlijk toezicht het uitvoeringsprogramma aan de kwaliteitscriteria.
Relatie met de Handhavingsstrategie en beleidsplannen
In de nota integraal watertoezicht 2016 liggen de risicoanalyse, de prioriteringssystematiek
en de sanctiestrategie vast en hoe ze moeten worden uitgevoerd. Dit handhavingsbeleid sluit
aan bij de landelijke Handhavingsstrategie, die tegelijk met deze nota is vastgesteld. Het
onderdeel vergunningen waterkwaliteit is gemaakt n.a.v. het vergunningenbeleidsplan uit het
jaar 2013. Dit plan wordt in 2022 herzien.
De doelstellingen in dit uitvoeringsprogramma sluiten aan op het Waterbeheerprogramma,
dat in 2021 bestuurlijk is vastgesteld. De beleidsdoelen worden vertaald naar de concrete
inzet van menskracht en middelen.

Figuur 1. Handhavingsbeleidscyclus
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2.1 Middelen team Vergunningen en heffing

Kostensoort Omschrijving

424002

Kosten van cursussen
congressen scholing training

430053

Advertentie- en
reclamekosten

430056

Opdrachten aan externe
bureaus

432005

Aankoop onderdelen
apparatuur

Vergunningen
en meldingen
waterkeringen

Vergunningen
en meldingen
watersysteem

1072310

2072310

Wabo
Vergunningen
adviezen
en meldingen
zuiveringsgrondwater
beheer
2072320

3072410

950

Totaal in euro’s €

1.020

950

1.900
850

18.960

19.810

5.710

5.710

1.910

1.910

254.280

491.610

56.510

141.270

169.520

1.113.190

254.280

492.560

57.460

143.140

196.100

1.143.540

Ureninzet team Vergunningen
Hoofdthema

Product

Veilig

Keringen – Vergunningen /
Meldingen

4.500

Voldoende

Watergangen / grondwater –
Vergunningen/Meldingen

9700

Schoon

Wabo adviezen milieu

2.500

Advisering zuiveringsheffing

Uren 2022

3.000

De netto effectief beschikbare uren per formatieplaats worden, na aftrek van uren voor niet
beschikbaarheid en improductieve uren, gesteld op 1460 uren.

2.2 Middelen team Toezicht & Handhaving
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Totaal

3073130

1.020

439009 Onderhoud apparatuur
5075000 Personeelslasten

Adviseri
ng
zuivering
sheffing

Kostensoort

430024
430053
430056
431002
432033
432043
433003
434003
439009

Omschrijving

Afvoer van afval, vuil en reststoffen
Advertentie- en reclamekosten
Opdrachten aan externe bureaus
Aankoop kantoorapparatuur
Aankoop materialen calamiteiten
Aankoop chemicaliën
conditionering
Benzine, diesel, LPG
(motorbrandstof)
Huur rollend en varend materieel
Onderhoud apparatuur

Toezicht en
handhaven
watersysteem

Toezicht en
handhaven
grondwater

Toezicht en
handhaven
zuiveringsbeheer

1072610

2072510
33.310
1.860
29.720
950
5.100

2072520

3072610

1.700

14.470

1.870

1.870
1.910

904.110
979.780

124.320
124.320

Product

Uren 2022

Veilig

Keringen

1500

Voldoende

Watergangen (inclusief agrarisch
toezicht)

2.000

2.000
1.299.660
1.395.410

Schoon

16.000

Grondwater

2.200

Industrie (inclusief RWZI’s)

3.300

2.3 Uitvoering toezicht buiten het team Toezicht & Handhaving
De uren toezicht van medewerkers van de afdeling Beheer watersysteem en dijken staan
niet in dit overzicht. Dijkbeheerders en gebiedsbeheerders doen alleen kleine overtredingen
die met een waarschuwing kunnen worden afgedaan. Wanneer de overtreder de
waarschuwing niet opvolgt wordt de zaak overgedragen aan het team Toezicht &
Handhaving. Verwacht wordt dat deze medewerkers ongeveer 500 uren aan toezicht
besteden. Dit is een schatting omdat toezicht en beheer vaak met elkaar zijn verweven.

2.4 Procesvoorwaarden
Bij vergunningverlening worden doorlooptijden van aanvragen zo kort mogelijk gehouden.
Indien mogelijk wordt met de aanvrager vooroverleg gevoerd teneinde mee te denken en
een goed ingevulde aanvraag te bewerkstelligen. Wanneer een aanvraag niet kan volgens
de geldende regels wordt met de aanvrager meegedacht om te bewerkstelligen dat hetgeen
de aanvrager wil op een andere manier wel kan binnen de regelgeving.
Voor de toezichtstaak is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid benodigde uren om
deze op adequaat niveau te kunnen uitvoeren. De taken zijn geprioriteerd en verdeeld over
de verschillende toezichthouders. Uitgangspunt daarbij is het BOR-kwaliteitscriterium dat
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950
1.910

186.470
204.850

Uren inzet team Toezicht & Handhaving
Hoofdthema

33.310
1.860
45.890
950
5.100
1.910

950

86.760
86.460

Totaal

1.910

445001 Bijdragen aan openbare lichamen
5075000 Personeelslasten
Totaal in euro’s €

UP

Toezicht en
handhaven
waterkeringen

UP

elke taak door twee handhavers moet kunnen worden verricht om „bedrijfszekerheid” te
garanderen. Deze vervangbaarheid kan ook over meerdere waterschappen worden
georganiseerd. Inmiddels is met de Rijn Oost + partners afgesproken om personeel aan
elkaar uit te lenen wanneer het waterschap zelf de kennis niet in huis heeft. Voor het
opstellen van dit HUP/VUP zijn de taken van team Toezicht & Handhaving en team
Vergunningen geïnventariseerd en ingedeeld in de drie hoofdthema’s Veiligheid, Voldoende
water en Schoon water met de daarbij behorende doelstellingen uit het
Waterbeheerprogramma. Kleine aanpassingen in het HUP/VUP worden intern doorgevoerd.
Voor grote aanpassingen in het lopende jaar en wijzigingen in de prioritring van het toezicht
wordt eerst het DB geraadpleegd. In de praktijk lukt het bijna altijd om de geplande controles
en inzet te realiseren. Eventueel kan er capaciteit worden ingehuurd.

Functie bevoegdheden, verantwoordelijkheden en scheiding
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van vergunningverleners en toezichthouders
liggen vast in mandateringsbesluiten, het functieboek met de functieprofielen en
competentieprofielen. Er is een functiescheiding vergunningverlening en handhaving op
team en persoonsniveau.

3

Producten

Het waterschap heeft tot algemene doelstelling veiligheid, voldoende water en schoon water
te realiseren. De teams Vergunningen en Handhaving (watertoezicht) hebben tot doel een
significante bijdrage te leveren aan deze doelstelling.
Een goede samenwerking met andere toezichthoudende (bestuur)organisaties is hierbij erg
belangrijk.

3.1 Hoofdthema VEILIGHEID
Doelstellingen vanuit het waterbeheerprogramma:
Wij zorgen voor bescherming tegen hoogwater. Wij beperken de schade als gevolg van
overstromingen. De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm. De regionale keringen
voldoen aan de provinciale norm.

3.1.1 Primaire en regionale waterkeringen
Om veiligheid te garanderen moet het waterschap garant staan voor veilige
waterkeringen(dijken). De staat van de waterkeringen wordt periodiek gecontroleerd.
Vergunning, melding of advies is vereist voor werken of werkzaamheden boven, in, op of aan
de waterkering. Toezicht vindt plaats of deze werkzaamheden volgens voorschriften worden
uitgevoerd.
.
Daarnaast vindt toezicht plaats of er voldoende
onderhoud door derden aan de keringen is
gedaan. In het voor- en najaar worden de dijken
geschouwd. Geconstateerde overtredingen worden
opgepakt door middel van bestuursdwang. Voor
het stormseizoen, in het najaar, wordt, indien nodig
spoedeisende bestuursdwang toegepast om
overtredingen snel opgelost te krijgen.
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3.2 Hoofdthema VOLDOENDE WATER (waterkwantiteit)

UP

Wij realiseren doelmatig waterbeheer dat optimaal de functies en het huidige gebruik ondersteunt.
De infrastructuur voldoet aan de kaders van het GGOR en het NBW.
In droge en natte omstandigheden zijn het watersysteem en de functies in balans.

3.2.1 Watersysteem
Voor werken of werkzaamheden in het watersystemen moet een watervergunning worden
aangevraagd of een melding worden gedaan.
Toezicht en handhaving vindt niet alleen plaats op regels uit de Keur, algemene regels en
beleidsregels, maar ook op voorwaarden uit de verleende watervergunning. De nadruk met
betrekking tot de controles vindt plaats op die vergunningen of meldingen die rechtstreeks
van invloed zijn op onze infrastructuur. Er wordt toezicht gehouden volgens een
risicoanalyse.

3.2.2 Schouw
Op grond van de Keur moeten eigenaren en gebruikers van gronden langs schouwsloten
deze sloten schoonmaken voor een vastgestelde datum. Elk jaar worden de schouwsloten
die door hun watervoerende capaciteit (aan- en afvoerend) van belang zijn voor het
watersysteem gecontroleerd door de waterschappen. Omdat begroeiing en slib/bagger in de
sloten de watervoerende capaciteit doen afnemen, is het van belang dat deze sloten worden
schoongemaakt.
De controle van deze schouwsloten gebeurt eerst via satellietbeelden. De ‘schone’ sloten
worden uitgefilterd. Daarna worden overgebleven sloten fysiek gecontroleerd door team
Toezicht & Handhaving. Onderhoudsplichtigen die niet voldoen, krijgen een verzoek om de
sloten alsnog te schonen. Wanneer de onderhoudsplichtige geen actie onderneemt, kan via
bestuursdwang de sloot worden schoongemaakt op kosten van de overtreder.

3.2.3 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. Het is
daarom verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur van het waterschap en in
een aantal gevallen van Gedeputeerde Staten van Provincie grondwater aan de bodem te
onttrekken of water te infiltreren. In veel gevallen kan volstaan worden met een melding.
Toezicht wordt alleen gehouden op onttrekkingen, die een risico vormen voor gewasschade,
verzakkingen gebouwen etc. en op onttrekkingen, die qua hoeveelheid heffing op het lozen
dienen te betalen.
Voor 2022 is de planning om alle grondwateronttrekkingen die eenmalig zijn gemeld
(permanente bronnen voor o.a. beregening) in beeld te krijgen.
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Doelstelling is dat grondwateronttrekkingen geen nadelige gevolgen hebben voor de omgeving,
zoals verzakking, gewasbeschadiging, verdroging, etc.

UP

3.2.4 Oppervlaktewateronttrekkingen
Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam gebeurt in hoofdzaak ten
behoeve van het beregenen van akkerbouw en graslandpercelen. Degene die water onttrekt
aan een oppervlaktewaterlichaam doet daarvan melding aan het bestuur. Aanhoudende
droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in
watergangen met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/of het
droogvallen van waterlopen. Controles op onttrekkingen vinden plaats naar aanleiding van
klachten, perioden van droogte of een toevallige ontdekking op heterdaad in het veld. Bij
extreme droogte kan het dagelijks bestuur een algeheel verbod tot onttrekking opleggen. Er
wordt gewerkt aan digitalisering van de informatieplicht. Degene die wil beregenen hoeft niet
meer de formele schriftelijke melding te doen maar kan via een app aangeven dat hij gaat
beregen. Vervolgens kan de pijlbeheerder hier tijdig op inspelen met wateraanvoer.
Doelstelling is het tegengaan van verdroging.

3.3 Hoofdthema SCHOON WATER (waterkwaliteit)
Doelstellingen vanuit het waterbeheerplan:
Wij zorgen voor een goede ecologische, fysische en chemische waterkwaliteit passend bij de functie
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van het oppervlaktewater. Wij zorgen voor een schoon effluent.
Alle wateren voldoen aan de daar gelden waterkwaliteitsdoelstellingen (KRW / WKW).

UP

3.3.1 Indirecte lozingen (lozingen op het riool) / industrie

Sinds de indirecte lozingen, met het in werking treden van de Waterwet, overgegaan zijn
naar het Wm/Wabo bevoegd gezag zoals Gemeente of Provincie, heeft het waterschap
alleen nog een adviserende en toezichthoudende taak bij deze bedrijven. Deze
bevoegdheden houdt het waterschap omdat deze bedrijven indirect op de
rioolwaterzuiveringen lozen en mogelijk nadelige gevolgen hierop kunnen hebben dan wel
via een gemeentelijk hemelwaterriool in oppervlaktewater lozen. Voorbeelden van bedrijven
waar toezicht gehouden worden betreft:
-

Zuivelbedrijven
IPPC bedrijven
Afvalstoffeninrichtingen
Top X bedrijven (omvangrijke afvalwaterlozingen in volume en samenstelling)

Doelstelling is dat de lozingen op het riool de goede werking van de RWZI's en de kwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewater niet nadelig mogen beïnvloeden .

3.3.2 Chemiesector BRZO (besluit risico’s zware ongevallen) bedrijven
Er is een landelijk Brzo-team van de waterbeheerders (RWS en waterschappen) opgericht.
Waterschap Hunze en Aa’s en Vallei en Veluwe voeren voor ons waterschap de Brzoinspecties uit, omdat zij deze gekwalificeerde inspecteurs in dienst hebben. Ons waterschap
kan daarnaast ook zelf, specifiek voor de lozingsaspecten, een aparte inspectie uitvoeren.

3.3.3 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.
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3.3.3.a Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)
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De RWZI’s lozen op het oppervlaktewater. Het team Vergunningen kan in bepaalde gevallen
door wijziging van het Activiteitenbesluit nog maatwerkvoorschriften opleggen. Het toezicht
op onze eigen 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 hieruit voortvloeiende handhavingsacties worden door de eigen afdeling in gang
gezet.

3.3.4 Projecten industrie
Ten behoeve van de waterkwaliteit zullen in 2022 de volgende projecten in het kader van
directe en/of indirecte lozingen worden uitgevoerd:
- Controle verhuurbedrijven, o.a. toiletverhuur (waar gaat het afvalwater naar toe?)
- Controle op jachthavens (schoonmaken, onderhoud van pleziervaartuigen/aftanken
pleziervaartuigen)
- Stand der Veiligheidstechniek / onvoorziene lozingen (zijn industriebedrijven hier
voldoende voor ingericht/uitgerust)
Doelstelling is om door middel van controles na te gaan of de RWZI’s lozen conform de geldende
milieuwetgeving of maatwerkvoorschriften zodat de kwaliteit van het ontvangende water niet nadelig
wordt beïnvloed.

3.3.5 Agrarische lozingen en activiteiten
Waterschappen voeren controles uit bij agrarische bedrijven in het kader van het
Activiteitenbesluit. Het gaat bij deze controles vooral om het lozen van afvalwater en
(vuil)water afspoeling vanaf het erf. Daarnaast wordt toezicht gehouden op bedrijven die
mest verwerken (vergisters).
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De afgelopen jaren heeft dit toezicht ook projectmatig plaatsgevonden. Dit toezicht is gericht
op het juiste gebruik van en de omgang met gewasbeschermingsmiddelen (b.v. het gebruik
van de juiste spuitapparatuur en spuitdoppen, juiste instelling van de apparatuur en het
aanhouden van de teeltvrije zones). Wanneer de naleving het toelaat wordt een project
beëindigd. In 2022 krijgen onderstaande projecten een vervolg.
Projecten:
 ‘Gele percelen’ – glyfosaat bespuiting
 Teeltvrije zone
 Heterdaad spuitcontroles
 Agrarische wasplaatsen
 lozing gewasbeschermingsmiddelen
Deze projecten zijn ook bedoeld om een grotere bewustwording in de sector te krijgen. Voor
kleine overtredingen wordt gewaarschuwd. Ernstige overtredingen met
gewasbeschermingsmiddelen worden naast eigen sanctionering via een boeterapport
gemeld bij de NVWA (Nederlandse voedsel en warenautoriteit). Deze instantie legt een
boete op en meldt de overtreding dan weer door bij de controle coördinatieautoriteit van de
EU (CCA). Deze handelswijze valt onder de randvoorwaarden GLB (gemeenschappelijk
landbouwbeleid).

Gebruik bestrijdingsmiddelen en bemesten op schouwpaden
Met de gebruikers van schouwpaden, in eigendom van ons waterschap, langs Awatergangen worden afspraken gemaakt d.m.v. gebruiksovereenkomsten om daarmee te
bewerkstelligen dat deze schouwpaden niet bemest of bespoten worden. Onze
eigendommen worden gemeld bij het RVO om daarmee te voorkomen dat deze
schouwpaden zonder overeenkomst kunnen worden meegeteld voor de aanvraag van
subsidies. De gebruiker wordt daarmee gestimuleerd om toch een gebruiksovereenkomst af
te sluiten.
In 2022 wordt gecontroleerd of de afspraken vanuit de gebruiksovereenkomsten worden
nagekomen. Deze controles worden door stagiaires uitgevoerd.

Bloembollenteelt
Bij het toezicht de afgelopen jaren op de bloembollenteelt bleek dat nog regelmatig
afvalwater, met daarin gewasbeschermingsmiddelen, op het oppervlaktewater wordt
geloosd. Ondanks voorlichting aan de branche en extra toezicht werden er afgelopen jaren
ernstige overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen hebben geleid tot zwaarder
bestuursrechtelijk optreden (opleggen dwangsom). In 2022 krijgt deze branche weer
toezichtaandacht. Er worden regelmatig fysieke bedrijfscontroles uitgevoerd gericht op het
spoelen van bloembollen, de erfsituaties en het lozen van spoelwater vanuit bassins.
Daarnaast vindt er toezicht plaats door surveillance (o.a. via drone) en steekproeven in nabij
gelegen watergangen.

Glastuinbouw
De grootste concentratie glastuinbouwbedrijven zit in de Koekoekspolder (IJsselmuiden).
Sinds 2021 geldt er voor deze bedrijven een zuiveringsplicht van het afvalwater dat zij lozen
op het riool of oppervlaktewater. Dit heeft geresulteerd in een zuiveringscollectief, waar een
groot aandeel van de bedrijven onderdeel vanuit maken. De intentie was om samen een
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zuiveringsmethode te realiseren. Uiteindelijk zijn er een aantal bedrijven overgebleven die
hun afvalwater via een gehuurde, mobiele zuivering laten zuiveren. De overige bedrijven
zetten in op een ‘nullozing’ van afvalwater of organiseren individueel een zuiveringsmethode.
In 2020 en 2021 zijn bedrijven bezocht die niet bij het collectief zijn aangesloten. In 2022
worden bedrijven bezocht die aangeven ‘nullozer’ te zijn of waarvan onduidelijk is op welke
wijze er gezuiverd wordt. Bij het uitvoeren van dit toezicht is het de bedoeling dat het
waterschap en Omgevingsdienst IJsselland samen optrekken.

3.3.6 Bodemkwaliteit (Bbk)
Het Besluit bodemkwaliteit stelt de milieuhygiënische randvoorwaarden voor de toepassing
van grond, baggerspecie, en bouwstoffen in de bodem of oppervlaktewater. Meldingen
worden bekeken of deze stoffen conform de regelgeving worden toegepast. Toezicht vindt
plaats om te voorkomen dat er grond/baggerspecie wordt gebruikt die niet voldoet aan de
normen van het besluit. Voor het verondiepen van diepe plassen hanteert het waterschap de
“Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen” en aanvullend zijn eigen beleidsregels
opgesteld. Het waterschap heeft een Nota Bodembeheer met bodemkwaliteitskaart van de
Vechtuiterwaarden in de regio IJsselland opgesteld.
Doelstelling is om te voorkomen dat als gevolg van de toepassing van vervuilde grond het
watersysteem wordt vervuild.

3.3.7 Lozen buiten inrichtingen
Het besluit regelt een groot aantal lozingen van diverse aard, die niet afkomstig zijn van
inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en particuliere huishoudens. Zoals
overstorten, reinigen en conserveren van bruggen en het baggeren van waterbodems.

3.3.8 Afvalwater Huishoudens (IBA’s)
Deze doelgroep bestaat uit percelen in het buitengebied, die niet op de riolering zijn
aangesloten en hun huishoudelijk afvalwater middels een eigen ondergrondse tank lozen op
het oppervlaktewater.
Er wordt voor gekozen om minder aandacht te geven aan deze doelgroep omdat de inzet op
andere thema’s verhoogd wordt.
Aangezien de huishoudelijke lozingen via een IBA geringe invloed hebben op de
waterkwaliteit, worden alleen nog de grotere IBA’s van bedrijven en woonvormen
gecontroleerd.

3.3.9 Vaarwegen
Het waterschap voert samen met andere toezichthoudende organisaties toezicht uit op de
naleving van de verschillende wettelijke voorschriften op en rondom het water. Al ruim 25
jaar neemt het waterschap deel aan het “Waterplan Noord-West Overijssel”. In dit Waterplan
zijn ook de volgende organisaties vertegenwoordigd: Politie, Provincie Overijssel, Gemeente
Steenwijkerland, Gemeente Zwartewaterland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Rijkswaterstaat en de sportvisserij Oost Nederland.
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Vanuit het waterschap zijn voor dit watertoezicht de volgende aandachtsvelden benoemd:
zwerfvuil, lozen van olie en bilgewater, sanitair afvalwater van pleziervaart, lozingen vanuit
woonboten en het lekken van milieu schadelijke stoffen; te snel varen en illegaal afmeren;
visserijcontrole; rietbranden op waterschapeigendommen.

3.4 Meldingen / calamiteiten
Op elk moment van de dag kan er een melding binnen komen of kan er een calamiteit
plaatsvinden die een relatie heeft met de 3 hoofdthema’s. Deze voorvallen kunnen
voorkomen binnen de eigen organisatie, maar de meeste vinden extern plaats. Tijdens
kantooruren komen deze voorvallen terecht bij de gebiedstoezichthouder of de
gespecialiseerde toezichthouder. Buiten kantooruren wordt een wachtdienst ingezet door 11
medewerkers van team Toezicht & Handhaving. Calamiteiten worden zo snel mogelijk in
behandeling genomen.
De meldingen variëren van voertuig te water, lekke rioolwaterpersleiding, gezonken schip,
doodgespoten talud, olieverontreiniging, mest-/melklozing, lozing van afvalwater op
oppervlaktewater of op de RWZI, riool overstort tot een grote brand (GRIP-situatie). Ten
aanzien van de afvoer van vervuild bluswater is nauw overleg met de brandweer en de
omgevingsdienst (gemeente) nodig. Bij verontreinigingen wordt de vervuiler aansprakelijk
gesteld voor de opruimkosten.
Incidenten en calamiteiten zijn niet te programmeren. Deze doen zich op enig moment voor,
waarop het team Toezicht & Handhaving direct of binnen enige tijd moet reageren.
Incidenten zijn niet voorspelbaar. Het is daarom moeilijk om dit exact op te nemen in de
planning en analyses. Omdat de impact van een incident en eventuele calamiteit enorm kan
zijn en niet te voorspellen is, geeft het team Toezicht & Handhaving aan de
incidentenbestrijding de hoogste prioriteit.

3.5 Voorlichting / communicatie
Voorlichting wordt beschouwd als preventieve handhaving. Door goede informatie te
verstrekken wordt het naleefgedrag verhoogd. Voorlichting kan onderdeel zijn van de
bedrijfsbezoeken, maar gebeurt ook door middel van het opstellen van nieuwsbrieven,
folders, persberichten en het verzorgen van presentaties.
In 2022 wordt onder meer andere aandacht besteedt aan:
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Presentaties bij (zuivel)bedrijven over zuiveren afvalwater en het belang van WDOD
door teams Toezicht & Handhaving en Heffingen. Bij voorkeur vindt dit fysiek plaats,
dus onder voorbehoud van de mogelijkheden.
Digitale nieuwsbrieven voor de agrarische sector, 2 of meer per jaar en
gebiedsgericht.
Presentaties over waterkwaliteit in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen, o.a. op
bijeenkomsten voor verlenging van de spuitlicentie.
Informeren van agrariërs over grondwateronttrekkingen voor beregening en het
belang van melden van grondwaterbronnen.

3.6 Heffingen
Meetbedrijven
Bedrijven die jaarlijks 1000 vervuilingseenheden of meer lozen hebben een meetverplichting.
Zij dienen het eigen afvalwater dagelijks te bemonsteren en de analyseresultaten aan te
leveren aan het waterschap. Op basis van deze resultaten wordt de definitieve
heffingsaanslag berekend. Daarnaast wordt er gecontroleerd of de meet -en
bemonsteringsapparatuur correct is en de meetcijfers representatief zijn voor deze
meetbedrijven.
In 2022 worden naast de reguliere controles binnen de bedrijfsterreinen ook controles
uitgevoerd buiten het bedrijfsterrein van het betreffende bedrijf om een juiste heffing van
de lozing te bepalen.

Tabelbedrijven
Bedrijven die minder dan 1000 vervuilingseenheden lozen zijn meestal vrijgesteld van de
meetverplichting en vallen onder de tabelbedrijven. De tabel bestaat uit 15 klassen met een
coëfficiënt die groter wordt naarmate deze klasse hoger wordt. Bedrijven worden in de tabel
ingedeeld op basis van de bedrijfsactiviteiten die een bedrijf ontplooit. Onder de
tabelbedrijven bevinden zich ook complexe bedrijven die extra aandacht verdienen met
betrekking tot de hoogte van de heffing, de zogenaamde “tabel+ bedrijven” Deze bedrijven
behoren niet tot de categorie “meetbedrijf”. Echter, op basis van de bedrijfsactiviteiten
verdienen zij meer aandacht dan de tabelbedrijven. De lozingssituatie van deze bedrijven
wordt beoordeeld en het afvalwater eventueel bemonsterd. Afhankelijk van de resultaten
volgt een indeling in een andere klasse. Nog niet bekende tabelbedrijven worden
opgespoord en gecontroleerd op de juiste heffing. In 2022 wordt ook gecontroleerd in
hoeverre de ingedeelde tabelbedrijven in het verleden nog op de juiste wijze werden
aangeslagen.

Discrepantie
Discrepantie is het verschil tussen de opgelegde vervuilingseenheden (VE’s; ontvangen
belastinggelden) versus de gemeten inwonerequivalenten (IE’s; kosten)
Het team Toezicht & Handhaving en de heffingstechnologen zetten zich in om de
discrepantie zo laag mogelijk te maken. Dit gebeurt door bedrijfsbezoeken te doen bij
bedrijven om de hoogte van de heffing te controleren. In april van ieder jaar wordt per
afzonderlijke RWZI, de discrepantie berekend. Bij een afwijkende grote discrepantie wordt er
een verdiepingsslag uitgevoerd.
Om het principe, “de vervuiler betaalt”, te handhaven voeren we regelmatig discrepantie
onderzoeken uit om daarmee de discrepantie zo laag mogelijk te houden.
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Omgevingswet
In de Omgevingswet moet o.a. de wet- en regelgeving toegankelijker worden. Door integratie
van de regels voor ruimtelijke ordening, natuur, water en milieu wordt een integrale en
gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving beter ondersteund met als gevolg een
effectieve en efficiënte verbetering van de leefomgevingskwaliteit.
Een groot aantal wetten, waaronder de Waterwet wordt hiertoe opgenomen in de
Omgevingswet. De wet treedt 1 juli in 2022 in werking. Voor de watervergunningen (zowel
kwantiteit als kwaliteit) blijft het waterschap bevoegd gezag. Het waterschap verleent de
betreffende vergunning. Een goed werkend digitaal stelsel alsmede implementatie van de
nieuwe Keur (Verordening) krijgt extra aandacht.

Zeer zorgwekkende stoffen
Momenteel zijn zeer zorgwekkende stoffen(ZZS) een probleem aan het worden in de
afvalketen. Vanuit het team Vergunningen worden bedrijven (vooral afvalbedrijven), die
dergelijke stoffen lozen, onderzocht om de lozingseisen aan te passen. Dit gaat in
samenwerking met de omgevingsdiensten. Vanuit Handhaving wordt extra toezicht
gehouden bij die bedrijven. Bij een aantal industriebedrijven worden monsters genomen op
de aanwezigheid van deze stoffen. Landelijk wordt vanuit de Unie inzet gedaan om
medewerkers middels opleiding bij te scholen op dit complexe thema.

Samenwerking Rijn Oost waterschappen m.b.t. VTH taken
In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen de Rijn Oost waterschappen op het gebied
van de VTH-taken van onderaf opgepakt. Denk aan gezamenlijk opleiden,
handhavingsplannen, kennispunt water, VTH-beleid, processen, procedures en dergelijke.
Met de komst van de Omgevingswet, Omgevingsdienst en dergelijke moeten de
waterschappen hun toekomstige werkwijze aanpassen en ligt het voor de hand om dit
gezamenlijk te doen. Gezamenlijke opleiding van boa’s krijgt een vast karakter.

Samenwerking met Omgevingsdiensten
Met de omgevingsdiensten is al jaren geleden een dienstverleningsovereenkomst
afgesloten. De samenwerking is nog niet op voldoende niveau. Daarom is een nieuw initiatief
om middels het ondertekenen van een intentieverklaring de samenwerking te verbeteren.
Minimaal 3 samenwerkingsprojecten worden per jaar geïnitieerd tussen de 5 waterschappen
en de omgevingsdiensten IJsselland, Twente en Drenthe om de samenwerking een extra
impuls te geven. Voor 2022 wordt samengewerkt op de onderdelen:
 Inspectie agrarische wasplaatsen voor gewasbeschermingsmiddelen
 Kennis delen op het onderwerp zeer zorgwekkende stoffen
 Actualisatie van de huidige handhavingsstrategie
 Delen van kennis op gebied van digitaal innovatief toezicht.
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Monitoring prestaties en effecten vergunningen en handhaving
Om te voldoen aan de PDCA cyclus wordt het uitvoeringsprogramma ieder kwartaal
gemonitord en wordt er gerapporteerd aan het management. De geplande controles, het
naleefgedrag en ingezette uren voor handhaving en vergunningen worden dan bekeken.
Indien nodig vindt bijstelling van doelen en prioriteiten plaats. Bij grote veranderingen wordt
het bestuur opnieuw geraadpleegd.

6 Prioritering en programma
6.1 Verdeling werkzaamheden team Vergunningen
We behandelen vergunningaanvragen en meldingen volgens de gelden verordeningen en
beleid.
De verdeling van uren voor team Vergunningen is moeilijk in te schatten en sterk afhankelijk
van inkomende aanvragen. De werkzaamheden van het team Vergunningen worden alleen
geprioriteerd wanneer er zoveel aanvragen binnenkomen dat er keuzes moeten worden
gemaakt welke voorrang krijgen. De prioriteit bij vergunningverlening is om de doorlooptijden
van aanvragen zo kort mogelijk te houden en de kwaliteit van vergunningen op goed niveau.
Indien mogelijk wordt met de aanvrager vooroverleg gevoerd teneinde mee te denken en
een goed ingevulde aanvraag te bewerkstelligen.

Doelstellingen team Vergunningen:
Doelstelling is om minimaal 90 % van de vergunningen binnen de wettelijke termijn te
verstrekken. Als servicenorm wordt ingezet om 75 % van de aanvragen binnen 4 weken af
te ronden. De meldingen worden binnen 2 weken afgerond (minimaal 90%). Wabo milieu
adviezen aan andere overheden worden binnen 4 weken afgehandeld (minimaal 90%).
Klanttevredenheid scoort minimaal een 8.
ZZS (zeer zorgwekkende stoffen):
M.b.t. dit thema wordt samen met de omgevingsdiensten een inventarisatie gehouden om de
bedrijven die deze stoffen lozen in beeld te krijgen om daarna de vergunningsvoorwaarden
aan te scherpen.
Het gaat om ca. 40 bedrijven die indirect lozen (op de riolering) en ca.10 lozers die direct
lozen (op oppervlaktewater of rechtstreeks op onze RWZI).
Samenwerking in noordelijk verband: De inventarisatie bij bedrijven met indirecte lozingen
wordt uitgevoerd door de RUD Drenthe. In het dossieronderzoek wordt immers in eerste
instantie gekeken naar ZZS in bodem en lucht. Pas nadat uit de inventarisatie door de RUD
blijkt dat er sprake is van ZZS in afvalwater, vindt nadere afstemming plaats met het
waterschap. Dit heeft in 2021 nog niet plaatsgevonden (behoudens enkele bedrijven die in
het reguliere vergunningverleningsproces zijn beoordeeld). De Coronamaatregelen hebben
in 2021 een grote invloed op de (vertraagde) voortgang van het project. Het project loopt
door tot minimaal eind 2022.
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6.2 probleemanalyse Vergunningen
Te verwachten aantal aanvragen / adviezen / meldingen 2022 voor het team
Vergunningen
aanvragen
aanvraag vergunning
waterwet
aanvraag vergunning
waterkwaliteit

Totaal
verwachte
aantal 2022
650

Wettelijke
afhandelingstermijn
8 weken

Interne afspraak
afhandelingstermijn /
servicenorm
4 weken

10

4 weken

4 weken

waarvan complex

100

adviezen
WABO - milieu
WABO - RO
Waterwet

50
120
10

4 weken
4 weken
4 weken

800
10

2 weken
2 weken

meldingen
waterwet
AMVB / waterkwaliteit

Prioritering
Prioritering en afhandeltermijnen
Bij Vergunningverlening streven wij naar korte afhandeltermijnen en prioriteren we als dat
nodig is.
Ons streven daarbij is om:
 vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijn (reguliere procedure) af te
handelen en de doorlooptijd van aanvragen zo kort mogelijk te houden. Concreet
geven we daar als volgt invulling aan door te streven dat:
o 100 % van de vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijn wordt
afgehandeld.
o minstens 75 % van de vergunningaanvragen binnen 4 weken wordt
afgehandeld.
 indien wettelijke termijnen in het gedrang komen, prioriteit te geven aan aanvragen:
o bij de primaire waterkering, waarbij uitstel van het werk extra risico’s met zich
meebrengt.
o voor wat betreft lozingszaken, indien er een gevaar is op een acute
achteruitgang van de waterkwaliteit, waarbij flora en fauna in het geding zijn.
o voor infrastructurele werken of aanvragen waar grote maatschappelijke
(economische, natuur) belangen mee gemoeid zijn.
o ten tijde van calamiteuze (weers)omstandigheden (bijvoorbeeld droogte) met
voorrang betreffende aanvragen te behandelen.
Periodieke toetsing vergunningenbestand (te toetsen vergunningen aan de hand van
leeftijd of veranderende wetgeving)
thema
loonwerkers
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aantal
9

Wanneer gepland
2022

Frequentie toetsing
Eens per 5 jaar

UP

Totaal verwachte benodigde capaciteit 2022
onderdeel
watervergunningen
meldingen
WABO adviezen
Meldingen AMVB / waterkwaliteit
Front-office

inzet in fte
5
1,2
2
1
1,3

Klanttevredenheid
De respons bij klanttevredenheidsvragen is laag. Besloten is om in 2022, wanneer de
Omgevingswet is ingevoerd, de klanttevredenheidsonderzoeken aan te passen naar de
nieuwe situatie om daarmee de aanvragers goed te kunnen bevragen waar het beter kan.

6.3 Inventarisatie van alle werkzaamheden team Toezicht & Handhaving
De inventarisatie van de werkzaamheden van het team Toezicht & Handhaving bestaat uit
de hieronder volgende onderdelen:
Alle handhavingsproducten (hoofdstuk 3) worden geïnventariseerd. Op basis van de
risicoanalyse en ervaringen uit het voorgaande jaar en het naleefgedrag wordt per product
een inschatting gemaakt van de benodigde uren. (Naleefgedrag = het percentage
gecontroleerde bedrijven, meldingen, enzovoort waar bij controle blijkt dat aan de regels
wordt voldaan).
Verder wordt in beeld gebracht hoeveel uren nodig zijn om nieuwe ontwikkelingen te
implementeren (hoofdstuk 4).
Informatie uit beschikbare gegevens van overige afdelingen van het waterschap kunnen
aanleiding zijn voor gerichte handhavingsacties.
Meldingen / informatie van beheerders van rioolzuiveringsinstallaties kunnen aanleiding zijn
voor gerichte handhavingsacties.

6.4 Prioritering van de werkzaamheden team Toezicht & Handhaving
Alle toezichtwerkzaamheden zijn in de tabel prioritering werkzaamheden team Toezicht &
Handhaving (figuur 7) geprioriteerd van hoog (belangrijk) naar laag (minder belangrijk). Deze
prioritering is gebaseerd op effecten en/of risico’s die te verwachten zijn bij de lozingen dan/
wel werkzaamheden.
Schoon water

Effect

prioriteit/risico

Rwzi

hoog

hoog

Feitelijk
Naleefgedrag
naleefgedrag streefgerag
95%
100%

Industrie

hoog

hoog

97%

90%

96%

90%

Agrarisch

hoog

hoog

Glastuinbouw

hoog

hoog

IBA's huishoudens

laag

laag

Bodemkwaliteit

middel

middel

Biovergisters

hoog

hoog

95%

Scheepsafval

middel

middel

90%

Overstorten en baggeren

hoog

hoog

Sportvissen (loodverlies)
Veilig- keringen
Aanbrengen en behouden beplanting

laag
Effect

laag
prioriteit/risico

hoog

hoog

Plaatsen kleine bouwwerken/objecten

hoog

hoog
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90%

90%

Uitvoering eigen projecten

hoog

hoog

Verwijderen bebouwing

hoog

hoog

Leggen en verwijderen kabels/leidingen

hoog

hoog

Verwijderen verhardingen

middel

hoog

Uitvoeren kleine verbouwingen

hoog

hoog

Beweiden

hoog

hoog

Plaatsen en verwijderen hekken/schuttingen

middel

hoog

Plaatsen wegmeubilair

middel

hoog

Bemesten

middel

middel

Afrastering

middel

middel

Aanbrengen verharding

middel

middel

Verwijderen beplanting

middel

middel

Uitvoeren grond mechanisch onderzoek

laag

middel

Onderhoud wegen
Voldoende water

laag
Effect

laag
prioriteit/risico

Dammen en duikers

middel

middel

Kabels-leidingen

laag

laag

Dempen watergangen

hoog

hoog

Graven watergangen

middel

middel

Grondwateronttrekking-stedelijk

hoog

hoog

95%

95%

95%

90%

Grondwateronttrekking-landelijk

middel

middel

Onttrekken water uit oppervlaktewater

laag

laag

Lozen grondwater in watergangen

laag

laag

Recreatief medegebruik

laag

laag

Vrijhouden maaipaden

middel

middel

Uitstroomvoorziening

laag

Laag

Aanbrengen beplanting

laag

middel

Beschermingszone

laag

laag

Pleziervaart

middel

laag

100%

UP

95%

95%

90%

80%
98%

90%
Schouw watergangen
middel
middel
Figuur 7. Prioritering team Toezicht & Handhaving * Nb het naleef- streefgedrag kan beperkt worden gemeten

Voor het vaststellen van de toezichtfrequentie bij bedrijfsmatige lozingen wordt gebruik
gemaakt van een risicoanalysemethodiek, waarbij naleefgedrag, soort lozing, geloosde
stoffen en imagoschade een rol spelen. Afhankelijk van het naleefgedrag van het bedrijf, de
soort lozing (direct/indirect), de stoffen die worden geloosd, de omvang van de lozing en het
effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater, wordt een bedrijf frequent of minder frequent
gecontroleerd. De indicatieve planning van controle op Keurvergunningen wordt gemaakt op
basis van ervaringen van eerdere jaren en de risicoanalyse toezicht Keringen.

6.5 Programmering toezicht- en handhavingstaken
In de programmering van de werkzaamheden wordt de uitkomst/aandachtspunten van de
evaluatie / monitoring van het afgelopen jaar alsmede de waterkwaliteitsdoelstellingen
meegenomen. Per kwartaal wordt gemonitord of de doelstellingen worden gehaald. Met
deze kwartaalmonitoring kan direct worden bijgestuurd. Als laatste wordt eigen
ervaringsexpertise toegevoegd aan het geheel. Vervolgens wordt in beeld gebracht wat er
beschikbaar is aan menskracht/uren en financiële middelen en wordt een planning gemaakt.
Binnen het proces handhaven wet- en regelgeving is een jaarlijks vast te stellen hoeveelheid
uren beschikbaar voor het uitvoeren van reguliere controles. Dit aantal uren wordt op basis
van ervaring en evaluatie van het voorgaande jaar, verdeeld over de volgende categorieën te
controleren bedrijven en objecten:
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De hier genoemde werkzaamheden staan op volgorde geprioriteerd.
 meldingen en / of calamiteiten
 controles op de agrarische activiteiten, met inbegrip van de water gerelateerde
bepalingen uit de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
 controles op directe en indirecte bedrijfsmatige lozingen met inbegrip van RWZI’s
 controle op watervergunningen en meldingen op grond van de Keur
 controles glastuinbouw
 controles op grondwateronttrekkingen en lozingen van onttrokken grondwater;
 controles op loonwerkers
 kadeschouw
 heffingsadvisering
 schouw op schouwsloten
 controles in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen;
 controles in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
We handhaven verleende vergunningen en meldingen waar nodig (doorlopend)

In de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de beschikbare uren.
Planning aantal inspecties team Toezicht & Handhaving
Planning aantal
inspecties 2021

Aantal te controleren
vergunningen/
meldingen

Planning aantal
inspecties 2022

Meldingen / calamiteiten
Keur - Keringen
Keur - Watersysteem vergunningen /
meldingen
Keur - Grondwater
Industrie direct / indirecte lozing
Top X bedrijven
Zuivelbedrijven
IPPC bedrijven
Afvalstoffeninrichtingen
Biovergisters
RWZI
Agrarisch:
Erf controle
‘Gele percelen’
Teeltvrije zone
Heterdaad veldspuit
Wasplaatsen

360 (indicatief)
170
275

n.v.t.
70
100

300 (indicatief)
140
200

300
70

150

300

10

16
10
20
20
5
10

400

400
200
150
10
10

Bollenspoelers
Glastuinbouw
Loonwerkers
IBA
Besluit lozen buiten inrichtingen
Heffing meet-en tabelbedrijven

40
15
20
10
20
80

40 (24 bedrijven)
12
20
10
5
80

Thema

5
20

Nadere uitwerking van de planning en verdeling van de uren staat in de jaarkalender. (Bijlage 1)

Doelstelling team Toezicht & Handhaving
Bij toezicht industrie, agrarisch, grondwater, RWZI’s intern, IBA’s en Keurvergunningen
wordt minimaal 90 % naleefgedrag bevorderd.

7. Eigen projecten en samenwerkingsprojecten
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Binnen het team Toezicht & Handhaving worden in 2022 diverse interne en externe
projecten opgepakt. Via deze projecten krijgen deze thema’s en aandachtsvelden extra
aandacht. Hieronder worden de meest omvangrijke projecten weergegeven. Op de
jaarkalender (planning) komen alle projecten terug. (bijlage 1.)
eigen projecten
Schouw B watergangen
Rioolgemalenonderzoek
industrieterreinen
Stand der Veiligheidstechniek
(onvoorziene lozingen)
Monitoring / bemonstering lozing
zeer zorgwekkende stoffen
Onderzoek verhoogde N en P
waarden Middenraai
Heterdaadscontroles bespuiting
gewassen
Teeltvrije zone langs
oppervlaktewater
‘Gele percelen’(glyfosfaatbespuiting)
Inventarisatie
grondwateronttrekkingen
Controle bemesten en bespuiten op
gebruiksovereenkomsten toezicht
gebruik schouwpaden

UP

Thema’s
Voldoende
water
Verstoring
RWZI
Waterkwaliteit

Aandachtsvelden
Watergangen

ureninzet
800

Mobiele monsterkasten

150

Industrie

360

Waterkwaliteit

Industrie

80

Waterkwaliteit

Agrarische lozingen

150

Waterkwaliteit

Vrije veldcontroles

60

Waterkwaliteit

Percelen met intensief
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Figuur 9.Projecten en aandachtsvelden binnen team Toezicht & Handhaving (Stagiaires doen dit in het kader van de training
boa opleiding)

Samenwerkingsprojecten
Item

Tijdbesteding

Partners

stuurgroep VTH Rijn Oost
samenwerking indirecte lozingen
Waterplan Meppel
groen BOA netwerk

50 uren
100 uren
100 uren
minimaal

concern en systeemtoezicht Attero
RWZI onderlinge controles
glastuinbouw Koekoek zuiveringsplicht
Discrepantieonderzoek bij 1 RWZI kring
waterplan kop van Overijssel

80 uren
160 uren
50 uren
100 uren
800 uren

Waterplan Zwolle / Vecht

50

Samenwerkingsprojecten met
Omgevingsdiensten en Rijn Oost
waterschappen
Veilig buitengebied IJsselland
(ondermijning)

200

Rijn Oost waterschappen
Omgevingsdiensten IJsselland en Drenthe
Gemeenten / Provincie / politie
Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten /
terreinbeheerders / Politie / Provincie /
Gemeenten / waterschappen Noord Nederland
Omgevingsdienst Drenthe
Waterschappen en Rijkswaterstaat
Omgevingsdienst IJsselland
Afdeling B&O waterketen en installaties
Provincie Overijssel/ gemeente Steenwijkerland /
Politie /Staatsbosbeheer / Rijkswaterstaat/
Natuurmonumenten/ gemeente Zwartewaterland,
sportvisserij Oost Nederland
Provincie Overijssel/ gemeente Zwolle /
Rijkswaterstaat/ Natuurmonumenten/ Landschap
Overijssel / sportvisserij Oost Nederland /
Waterschap Vechtstromen
Gezamenlijk toezicht agrarische wasplaatsen,
kennisdelen ZZS stoffen, kennis delen m.b.t.
digitaal innovatief toezicht
O.a. IJssellandse gemeenten, Provincie
Overijssel, Politie, Omgevingsdienst IJsselland

Tijdens regulier
toezicht

Figuur 10. Tabel overzicht samenwerkingsafspraken en projecten 2022
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