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Hoofdkantoor waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Algemeen
Met dit jaarverslag geeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een
weergave van de resultaten van de uitvoering van de vergunningverlening- en
handhavingstaken in kader van de Waterwet en de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht
over het jaar 2021.
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Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en de te behalen
doelstellingen. Dit jaarverslag is nodig om te voldoen aan één van de landelijke
kwaliteitscriteria voor Vergunningverlening en Handhaving en dient daarom bestuurlijk te
worden goedgekeurd. Het verslag wordt in het kader van interbestuurlijk toezicht ook
beoordeeld door de provincies Drenthe en Overijssel.
In het laatste hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen (pagina 12).

2. Borging van middelen BOR (besluit omgevingsrecht) – Artikel 7.5
2.1 Formatie
Vergunningverlening
In 2021 was de beschikbare formatie van het team Vergunningen 9,33 fte.
Op de producten zijn de volgende uren ingezet:
Hoofdthema
Product
gerealiseerd
in 2020
Veiligheid
keringen → vergunningen en
4493
meldingen
Voldoende en schoon
(Watersysteem)

Schoon (Waterkwaliteit)
waterketen

gerealiseerd
in 2021
4045

watergangen → vergunningen en
meldingen
grondwater → vergunningen en
meldingen

8180

9363

1235

699

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

2130

2727

Handhaving
In 2021 was de beschikbare formatie van het team Handhaving 14,7 fte.
Op de producten zijn de volgende uren ingezet:
Hoofdthema
Product
Gerealiseerd Gerealiseerd
in 2020
in 2021
veiligheid
keringen
1001
1607
voldoende

watergangen

14062

14574

schoon waterkwaliteit

agrarisch

653

611

voldoende

grondwater

355

2260

schoon (waterkwaliteit)
waterketen

Industrie / RWZI’s

3047

3319

Keringbeheerders hebben 496 uren aan toezicht gehouden

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 doelstellingen van het waterschap.

3
Jaarverslag VTH 2021

3.1 Hoofdthema WATERVEILIGHEID
Doelstelling 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. We voeren beheer, onderhoud en inspectie uit
conform de inspectie- en onderhoudsplannen. F1.1. / G.

Toezicht primaire, regionale en overige waterkeringen
Resultaten schouw waterkeringen
Jaar Totaal km
Totaal km
gecontroleer- gecontroleerde
de primaire
regionale
water-keringen waterkeringen

2021

2 x 260

2 x 136

Totaal km
gecontroleerde
overige
waterkeringen

2 x 200

Verdeling naar aard overtredingen
rijspoorschade
overhangende beplanting
opgroeiende loten
lang gewas
nieuwe aanplant
gegraaf van honden
Aantal
Aantal
vergunningen gecontroleerd
/ meldingen
255 / 130
125 (281
inspecties)

Aantal
aanschrijvingen
voor herstel
n.a.v.
kadeschouw en
vergunningen
controle
314

Aantal daarvan
overgedragen
aan team
Handhaving

21

2020
144
53
196
118
11
245

Aantal niet volgens de
voorschriften uitgevoerd

2021
135
39
125
114
8
155
Handhavend opgetreden

4

0

Conclusie: Alle keringen konden tweemaal geschouwd worden. Het is positief om te
constateren dat gegraaf van honden in de kering is afgenomen.

3.2 Hoofdthema VOLDOENDE WATER (waterkwantiteit)
Doelstellingen vanuit het waterbeheerprogramma:
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. A1/ B1/C3
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Natte schouw
De natte najaarsschouw is in 2021 opnieuw uitgevoerd met hulp van satellietgegevens.
Resultaat schouw
Jaar naleefgedrag
2021 96%
2020 91,8 %
Het totaal aantal te controleren percelen is 29496. Deze worden via satellietbeelden als
eerste geschouwd. Speciale slimme software met machine learning beoordeelden de
percelen. Er is een aangepaste manier van controleren ingesteld. Er vindt een selectie
plaats door de satellietbeelden. Dan een fysieke controle door de handhavers met behulp
van de drone. De eigenaren van de percelen die dan nog overblijven krijgen pas een brief
met verzoek tot schonen van de watergang. Uitkomst hiervan is dat in 2021 453 percelen die
grenzen aan een B-watergang niet of onvoldoende zijn onderhouden en een brief hebben
gekregen. Daarmee is in tegenstelling tot andere jaren het versturen van brieven beperkt tot
die gevallen die door onze handhavers fysiek zijn geschouwd en niet goed zijn bevonden.
Gevolg is dat er weinig klachten op de schouwtelefoon zijn ontvangen. Dit betekent dat er
uiteindelijk een naleving is geconstateerd van 96 %. De satellietbeelden gaven van 84 % al
een goed beeld dat er onderhoud gedaan was. Toen de handhavers fysiek de rest gingen
controleren bleek dat nog eens ruim 10 % de watergangen had schoon gemaakt.
Alleen de laatste 4 procent krijgt een brief met verzoek tot schouw. Dan volgt nog een
hercontrole en de perceelseigenaren die dan overblijven krijgen een handhavingsbrief.
Het effect van satellietgebruik wordt steeds beter zichtbaar.
Conclusie: hoog naleefgedrag, weinig klachten.

Snoeischouw
De snoeischouw is in 2021 uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Beheer
watersystemen. Degenen die niet hadden gesnoeid kregen een waarschuwingsbrief
verstuurd door afdeling Beheer. Degenen die dan nog niet voldeden kregen een
handhavingsbrief van het team Handhaving.
Aantal overtredingen
Jaar snoeischouw
2021
868
2020 1178

Aantal overtredingen na
herschouw
Nog niet bekend
164

Aantal
bestuursdwangaanschrijvingen
0
0

Keur watergangen
Toezicht en handhaving vindt plaats ter controle op de voorwaarden bij verleende
vergunningen of ingediende meldingen op grond van de Keur.
In de gemeente Staphorst werden na een ruilverkavelingsproject veel overtredingen
geconstateerd doordat ingelanden bepaalde watergangen gedempt hadden. De controles op
deze dempingen, het realiseren van oplossingen en de handhaving hierop heeft veel tijd
gevergd van 3 toezichthouders. Dit komt niet terug in het aantal Keur vergunningen en
meldingen, omdat er 1 overkoepelende vergunning is verstrekt. Wdod heeft samen met de
gemeente Staphorst, als beiden bevoegd gezag, hierin opgetrokken.
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Aantal vergunningen /
meldingen
286 / 329

Aantal
gecontroleerd
248 ( 283 insp.)

Aantal niet volgens de
voorschriften uitgevoerd
8

Handhavend
opgetreden
0

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 vergunningen / Aantal
meldingen
gecontroleerd
13 / 442
176 (318 insp.)

Aantal niet volgens de
voorschriften uitgevoerd
0

Handhavend
opgetreden
0

Oppervlaktewater- en grondwater- onttrekkingen ten behoeve van
beregening
Ten behoeve van beregening water uit het oppervlaktewater of uit de bodem werden diverse
meldingen gedaan: 86 uit oppervlaktewater en 32 uit grondwater. Voor het komend jaar
wordt het melden van beregenen uit oppervlaktewater vergemakkelijkt door de invoering van
een app waarop de agrariër op een gemakkelijk manier zijn melding om te beregenen kan
invoeren. Deze wordt dan direct doorgezonden naar de peilbeheerder. De peilbeheerder kan
dan, indien nodig, maatregelen nemen om voldoende water aan te voeren.
Inventarisatie beregeningsbronnen (grondwateronttrekkingen)
De opdracht werd uitgevoerd door twee stagiaires van Landstede Zwolle die de opleiding
Toezicht, Handhaving en Veiligheid volgen. Leerdoel voor de stagiaires is het aangaan van
een eenvoudig gesprek met als doel gegevens te controleren en informatie delen met
betrekking tot het onttrekken van grondwater. Gedurende 10 weken zijn de stagiaires
werkzaam, daarna volgt een nieuw koppel.
De eerste duo stagiaires hebben van de ruim 1600 bronnen de gegevens van 560 bronnen
vastgelegd. Hiervoor maken zij gebruik van een door informatievoorziening ontwikkelde app
die ervoor zorgt dat de geactualiseerde data in het nieuwe bronbestand goed terecht komen.

3.3 Hoofdthema SCHOON WATER (waterkwaliteit)
Doelstellingen vanuit het waterbeheerprogramma:
Wij zorgen voor een goede ecologische, fysische en chemische waterkwaliteit passend bij de functie
van het oppervlaktewater. Alle wateren voldoen aan de waterkwaliteitsdoelstellingen uit het KRW en
WKW. D2 / D3.

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 door
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ons zelf de waarschuwingsbrief verstuurd en bij niet opvolgen van de waarschuwing wordt
de zaak overgedragen ter handhaving aan het bevoegd gezag. De resultaten van de
uitgevoerde inspecties in 2021 zijn opgenomen in tabellen verderop in dit hoofdstuk.
Inspectie Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen) bedrijven
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. Het integrale inspectieteam kijkt naar
onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het
team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt
over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Binnen het beheersgebied van Wdodelta liggen 5 Brzo-bedrijven. Er wordt geparticipeerd
met de Brzo-inspecties door de Omgevingsdiensten Groningen (gebied provincie Drenthe)
en Nijmegen (gebied provincie Overijssel. De omgevingsdiensten coördineren de planning
en de uitvoering.
In 2021 is één Brzo-inspectie uitgevoerd. Dit bedrijf betreft een brandstofdepot waar op- en
overslag plaatsvindt van brandstoffen. Tijdens de inspectie constateerden de inspecteurs
enkele verbeterpunten, maar geen overtreding. Van het bedrijf wordt verwacht dat het de
verbeterpunten gaat uitvoeren. Volgens planning waren er dit jaar verder geen inspecties
nodig bij de overige bedrijven.
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 2021 zijn opgenomen in tabellen verderop in dit hoofdstuk.
Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)
Waterschap WDODelta heeft 11 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) die lozen op eigen
oppervlaktewater en 5 op rijkswater. Het toezicht op deze lozingen vindt deels plaats door
toezichthouders van andere waterschappen en Rijkswaterstraat namens ons waterschap.
Door Corona is in 2021 geen onderlinge toezicht uitgevoerd bij de RWZI’s door andere
waterschappen. Wel zijn de 5 RWZI’s op rijkswater door Rijkswaterstaat gecontroleerd. Zo is
de aangepaste meetgoot bij rioolwaterzuivering Deventer na controle door Rijkswaterstaat
goedgekeurd.
In 2021 is in samenwerking met team Heffingen een aantal hercontroles uitgevoerd bij de
influent bemonstering van RWZI Steenwijk, Dalfsen en Olst-Wijhe. Hieruit is naar voren
gekomen dat deze zijn goedgekeurd. Tevens zijn er 15 reguliere controles uitgevoerd bij de
overige RWZI’s. Bij de RWZI Heino en Dalfsen is een slibuitspoeling geconstateerd. Uit de
analyseresultaten blijkt dat de norm van onopgeloste bestanddelen in het Activiteitenbesluit
bij RWZI Dalfsen is overschreden. Door een onderzoek is naar voren gekomen dat de
slibuitspoeling is ontstaan na uitvoering van werkzaamheden en in de toekomst kan worden
voorkomen. Volgens Z-info zijn er 454 effluent metingen geweest waarin 3 overschrijdingen
zijn geconstateerd bij de WDOD zuiveringen op eigen water. Voor de effluent metingen is de
nalevingspercentage op eigen water 99,3% en voor alle zuiveringen 98,5%.
Natte Kalibraties
De opzet van de uitgevoerde natte kalibratie is om na te gaan of de meetvoorziening
'in situ', dat wil zeggen ter plekke op de RWZI, in ingebouwde toestand, voldoet aan de
vereisten zoals die zijn gesteld in artikel 7.5 onder 1.a van de Waterregeling. Gecontroleerd
is of de afwijking van de meetvoorziening voldoet aan de in de verordening zuiveringsheffing
toegestane afwijking van maximaal 5%.
Er zijn in 2021 natte kalibraties uitgevoerd bij RWZI Dalfsen, Kampen, Olst-Wijhe en
Steenwijk. Daarbij is geconstateerd dat de afwijking bij alle 4 RWZI’s kleiner is dan 5 % en
de metingen voldoen aan de toegestane afwijking.
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Agrarische lozingen en activiteiten inclusief loonbedrijven
Een grote groep bedrijven waar controles uitgevoerd worden zijn de agrarische bedrijven.
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. Daarmee wordt voorkomen dat overmatige erfafspoeling plaats vindt. Tijdens de
reguliere controles zijn dit vaste controlepunten. Deze controlepunten worden vastgelegd in
een digitale checklist. Hierdoor kunnen de controleresultaten beter worden geanalyseerd. De
resultaten van de uitgevoerde inspecties in 2021 zijn opgenomen in tabellen verderop in dit
hoofdstuk.
In 2021 zijn er wederom controles uitgevoerd bij loonbedrijven, gericht op de wasplaats en
het lozen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit jaar werd dit toezicht uitgevoerd in
samenwerking met buurtwaterschappen en de omgevingsdiensten IJsselland, Twente en
Drenthe. Deze controles hebben geleid tot 2 waarschuwingen en 1 boeterapport opgemaakt
door het WDODelta. Vanuit de omgevingsdiensten zijn ook 2 waarschuwingen verstuurd. De
resultaten zijn verwerkt in het overzichtstabel op pagina 9 en 10.
Toezicht gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Het toezicht op gewasbeschermingsmiddelen vindt plaats door middel van
heterdaadcontroles tijdens het bespuiten in het veld en bedrijfscontroles bij de
bollenspoelers (lelieteelt) en de glastuinbouw. Samen met de noordelijke waterschappen en
de NVWA (Nederlandse voedsel en warenautoriteit) wordt ieder jaar het aantal
heterdaadcontroles afgesproken in een gezamenlijk toezichtplan. Daarnaast krijgt de leliebranche in Zuid West Drenthe sinds enkele jaren extra aandacht omdat het naleefgedrag
nog niet is verbeterd.
In 2021 is gerichter gecontroleerd op:
- ‘Gele percelen’, dit zijn percelen met gras of vanggewas welke bespoten zijn met
glyfosaat.
- Teeltvrije zones; dit is strook grond langs een watergang waar geen gewas geteeld
mag worden. En ook niet bemest of bespoten mag worden.
Gele percelen: 305 controles – 10 waarschuwingsbrieven en 40 attenderende brieven
Teeltvrije zone: 130 controles – 4 waarschuwingsbrieven
Er zijn 3 boeterapporten opgemaakt voor het bespuiten van sloottaluds over te ruime
afstand. Dit komt terug in het overzicht op pag. 10.

Gebruik schouwpaden
Met in / aangelanden zijn afspraken gemaakt via een privaatrechtelijke overeenkomst om
schouwpaden in eigendom van het waterschap en in gebruik bij de ingeland niet meer te
bemesten en te bespuiten. Naast het inventariseren van de beregeningsbronnen in ons
gebied hebben de stagiairs ook een behoorlijk aantal van dergelijke percelen gecontroleerd
op bemesting en bespuiting. In totaal waren er 767 percelen te controleren. Daarvan zijn er
tot dusver 159 gecontroleerd. Op geen enkel perceel werd bemesting of bespuiting
vastgesteld.
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Vaarwegen
Samenwerkingsproject waterplan (gebied Weerribben, Wieden en Zwarte Water)
In het gezamenlijk project met de daarin participerende partners (politie, provincie Overijssel,
gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland, hengelsportvereniging Noord Oost
Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Wdodelta) zijn door
alle medewerkers aan dit project diverse overtredingen geconstateerd. Dit waren
overtredingen op het gebied van te snel varen, vaarbewijs, sportvisserij, brandjes,
brugspringen, Keurzaken en Waterwet. Daarnaast werd inzet gepleegd op andere thema’s
zoals: Verdwaalde of vermiste watertoeristen, begeleiding waterevenementen en hulp bij in
nood geraakte schepen.
Resultaten toezichthouders waterschap:
Aantal controles tijdens varend
toezicht
Waarvan waarschuwend opgetreden
Waarvan proces-verbaal (boete)

435
194
72

In het seizoen 2021 waren de meeste overtredingen snelheid, leeftijd en vaarbewijs.
Voor het niet kunnen tonen visvergunning 2 x waarschuwing aan een sportvisser.
Daarnaast zijn nog 7 constateringen gedaan van lozingen waarvan 1 maal de veroorzaker
bekend is geworden en 12 controles op Keurzaken.
De overtredingen op Keur en lozingen zijn afgedaan met waarschuwing. Een olielozing bleek
een ongeluk te zijn. De veroorzaker heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld en de
kosten van het opruimen betaald.

3.4 RESULTATEN
Resultaten team Handhaving
Aantal inspecties
Taakveld
Industrie (Waterwet + Activiteitenbesluit)
Agrarisch (incl. loonbedrijven en teeltvrije
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gepland in
2021
70
420

uitgevoerd
in 2021
91
328

uitgevoerd
in 2020
94
206

zones)
Project wasplaatsen bij loonbedrijven
Keur watersysteem vergunningen en
meldingen
Keur keringen vergunningen
Bronneringen/grondwateronttrekkingen
RWZI ‘s
Glastuinbouw
Bollenspoelers
Controle bespuitingen vanggewas / grasland
Meet- en tabelbedrijven
Totaal aantal inspecties

275

9
275

302

170
150
20
15
40
100
80
1340

129
176
18
9
78
305
106
1524

197
340
20
5
52
118
76
1414

Bestuurlijke sancties per taakveld en naleefgedrag
Taakveld

Industrie
Agrarisch (incl.
bollenspoelers en
loonwerkers)
IBA‘s
bronneringen/grondwater
RWZI ’s (intern)
fysieke controles
RWZI’s (intern)
effluent metingen
Keur waterkeringen
Keur watergangen
Schouw watergang
Schouw snoeien
Schouw waterkering

Waarschuwingsbrieven

vooraankondiging
bestuurlijke
maatregel

Oplegging
bestuurlijke
maatregel

3
74

1
1

1

Effectuering
Bestuurlijke
maatregelen

Na-leefgedrag in
%

96%
92%

1
100%
94%
98,5%
4
12
280
868
314

4

97%
92%
92%

1

Doelstelling is een naleefgedrag van minimaal 90 % te halen.
De effectuering van de bestuurlijke maatregel werd eenmaal uitgevoerd door de opgelegde
dwangsom te innen. Het betrof hier een bedrijf dat bollen spoelt.
Strafrechtelijke sancties per taakveld
Taakveld
Industrie
Agrarisch
RWZI’s
Keur Bronneringen/grondwater
Keur waterkeringen
Keur watergangen
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Proces
verbaal

Bestuurlijke
strafbeschikking

boeterapport
4

Vaarwegentoezicht

72

Producten team Vergunningen
Aantal producten Vergunningverlening
Omschrijving

2021

2020

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

357
363
1025
23
3
458
376
140
46
7

310
295
1010
17
7
406
352
105
35
8

Totaal dossiers

2340

2545

Doelstellingen team Vergunningen
Behaalde doelstellingen team Vergunningen
omschrijving
% aantal vergunningen binnen
de wettelijke termijn van 8
weken
% aantal vergunningen binnen 4
weken afgehandeld
(servicedoelstelling)
% Adviesaanvragen andere
overheden binnen 4 weken
afgehandeld
Binnen gekomen meldingen
binnen 2 weken afhandelen
klanttevredenheid
Gemiddelde doorlooptijd van
watervergunningen

doelstelling
90%

werkelijk
96 %

75%

70%

90%

65 %

90 %

95 %

7
23 dagen

8
geen

3.5 Calamiteiten en meldingen / klantvragen
Het afhandelen van calamiteiten en meldingen / klantvragen heeft voor het team Toezicht en
Handhaving de hoogste prioriteit. Daarom neemt men deze 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 lekke persleidingen tot afvalwaterlozingen,
van mest in de watergang tot auto te water, van een doodgespoten sloottalud tot
olieverontreiniging, van overstort tot schouw, van gezonken schepen tot grote branden.
In 2021 zijn er 361 meldingen ontvangen en geregistreerd onder de categorie ‘handhaver’
binnen het registratiesysteem. Vanaf 2021 worden de meldingen van dode vissen of
watervogels en blauwalg of botulisme doorgezet naar de gebiedsbeheerder, afdeling
Watersystemen.
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Soort melding
verontreiniging oppervlaktewater
overig
sloten en watergangen
dood dier
RWZI – rioolgemaal
dijken
persleiding
wateroverlast/-tekort
totaal

Aantal
173
125
31
13

Opmerking
54 x olie – 64 x overig
Veel pagermeldingen en terugbelverzoeken
Laten opruimen van dode dieren is
overgedragen aan waterbeheer

11
2
1
1
361

Voorlichting
 1 agrarische nieuwsbrief; dit jaar voor het eerst een digitale nieuwsbrief
 Innovatiedagen For Farmers te Spier; presentaties t.a.v. het voorkomen van emissie
van gewasbeschermingsmiddelen
 RTV Drenthe radioprogramma over de schouw
 Flyeren agrarische grondwateronttrekkingen
In 2021 heeft er minder voorlichting plaats kunnen vinden vanwege COVID-19.

4. Conclusies en aanbevelingen
De conclusies en aanbevelingen zijn input voor het zo nodig bijsturen van het
uitvoeringsprogramma.
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 de adviezen aan andere overheden binnen 4 weken te
verstrekken werd in 65 % van de gevallen behaald. Het doel van 90 % is niet
gehaald. 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.
Conclusies
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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 klanttevredenheidsenquête die bij elke vergunningverlening wordt aangereikt
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 meer 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 zoals constateren slootdemping.
.
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