
Geacht bestuur, 

In onze vergadering van 22 maart jl. hebben wij het jaarverslag Handhaving en 
Vergunningen 2021 vastgesteld. Daarin is verantwoording afgelegd over de geleverde 
prestaties en zijn de conclusies en de aanbevelingen verwoord. 

Het jaarverslag kan als volgt worden samengevat:

Doelstellingen Handhaving
 De meeste geplande controles zijn gehaald. Bij agrarische bedrijven is het toezicht 

verminderd. Daarvoor is in de plaats gekomen meer toezicht op bespuitingen 
vanggewas en grasland. De reden is om met themagericht toezicht meer effect te 
bereiken. De najaarsschouw werd efficiënter ingericht met als resultaat weinig 
klachten en hoger naleefgedrag.    

 De inzet van stagiaires (opleiding toezicht, handhaving en veiligheid) bleek een 
succes te zijn. Zowel voor de controles als voor de leerdoelen van de stagiaires. 

 Het naleefgedrag is op alle onderdelen meer dan 90%.
      

Doelstellingen Vergunningen
 De doelstelling om 75 % van de vergunningen binnen 4 weken verstrekken werd niet 

gehaald. Resultaat was 70 %. Dit kwam doordat er ruim 15 % meer vergunningen 
werden aangevraagd dan voorheen. Dit komt waarschijnlijk door toename van 
bouwactiviteiten.

 De doelstelling om 90 % van de adviezen aan andere overheden binnen 4 weken te 
verstrekken werd in 65 % van de gevallen behaald. Oorzaak is dat het aantal 
adviezen afgelopen jaar 30 % meer was dan voorheen. Ook moest er een nieuwe 
medewerker worden ingewerkt en waren sommige aanvragen vrij complex. De 
adviezen worden voornamelijk verstrekt aan de Omgevingsdienst en betreffen 
lozingen. Na overleg met deze dienst bleek het geen enkel probleem te zijn.  

 De overige doelstellingen v.w.b. doorlooptijden en klanttevredenheid zijn gehaald.
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Conclusies
De teams Vergunningen en Handhaving hebben in 2021 de meeste doelstellingen gehaald. 
Ondanks beperkingen door coronaregels konden veel inspecties in aangepaste vorm 
gewoon doorgaan. De dagelijkse reguliere werkzaamheden, waaronder calamiteiten, 
meldingen / klantvragen en verstrekken van en controle op vergunningen zijn correct 
uitgevoerd. 

Nader onderzoeken en uitwerken
 De klanttevredenheid bij vergunningen geeft weinig respons (5%). Wanneer de 

nieuwe Omgevingswet ingaat dan andere manieren inzetten om een hogere respons 
te gaan halen. 

 Het toezicht op het gebruik van en de omgang met gewasbeschermingsmiddelen 
weer hoge prioritiet geven, door blijvend extra te controleren op het bollenspoelen, 
bespuitingen in het veld en teeltvrije zones.

 De samenwerking met de omgevingsdiensten IJsselland en Drenthe verder 
intensiveren door gezamenlijk projecten uit te voeren. Daarmee kunnen we het toezicht 
efficiënter doen. 

 Satellietgegevens niet alleen meer voor de schouw gebruiken, maar ook voor andere 
toezichtsvelden inzetten.

.    

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de dijkgraaf

E. de Kruijk D.S. Schoonman 


