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ondemwerp Handhaving- en vergunningen uitvoeringsprogramma 2023 

Geacht bestuur, 

In DB vergadering van 13 december !. hebben wij het Handhaving en Vergunningen 

Uitvoeringsprogramma 2023 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 extra aandacht voor de motivatieomschrijving 

bij het verlenen van vergunningen en inspelen op veranderingen in de agrarische sector. 

Gezamenlijke speerpunten van de teams Vergunningen en Toezicht & Handhaving zijn: 

° Implementatie van de nieuwe Omgevingswet en de Waterschapsverordening. (invoering 

gepland op 1-7-2023) 

e _ Samenwerking met Omgevingsdiensten verder intensiveren. 

e  Gezamenlijke frontoffice teams Vergunningen en Toezicht & Handhaving. 

De speerpunten voor het team Vergunningen zijn: 

Dienstverlening op excellent niveau. 

Voorbereiden Omgevingswet — Digitaal Stelsel Omgevingswet testen. 

Aandacht motivatieomschrijving vergunningen. 

Extra aandacht voor het thema ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). 

Voor het team Toezicht & Handhaving zijn de belangrijkste speerpunten: 

e _ Invulling en uitvoering geven aan het toezicht op de 3 hoofdthema's. 

e _ Inspelen op veranderingen in de agrarische sector en hier passen invulling aan geven. 

(slootdempingen, verbreding teeltvrije zone, KRW doelstellingen) 

°  Satellietbeelden, luchtfoto's en andere digitale data inzetten voor andere toezichtdoeleinden 

dan schouw. (meer digitaal werken in het veld) 

e Bedrijven die ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) lozen, nader onderzoeken. (dit zijn vooral de 

afvalbedrijven) 
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Er blijft voortdurend aandacht voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. (toezicht op 

veldspuiten, ‘gele percelen’, teeltvrije zones, bloembollenteelt) 

Het dagelijks bestuur van het 
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