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Met ons dagelijks werk zorgen we dat we veilig leven met water, dragen we bij 
aan schoon en gezond water en is er voldoende water in elk seizoen. Om dat 
zo te houden verlenen we vergunningen, is er toezicht en treden we als dat 
nodig is handhavend op. 

Vergunning aanvragen
Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater is een vergunning 
nodig of moet je een melding doen. Via het online omgevingsloket van de 
overheid kun je direct een vergunning aanvragen voor allerlei activiteiten in, op, 
boven of bij dijken, watergangen, grondwater- en oppervlaktewatersystemen. 

Handhaving
In Nederland hebben we regels voor water en bodem. Een aantal van onze 
medewerkers controleren of bedrijven en mensen zich houden aan deze regels.  
Ze geven ook voorlichting over de regels die gelden voor water en bodem. Dit doen 
we via bedrijfsbezoeken, nieuwsbrieven en presentaties. Dat doen we omdat we 
overtredingen zoveel mogelijk willen voorkomen.
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Eind 2020 is er 1,2 fte aan capaciteit ingepland voor het thema ‘veilig leven met water’. Uiteindelijk is er voor ca. 0,2 
fte handhaving op ingezet. Dat komt omdat in 2021 een beheerder is aangesteld voor toezicht op de keringen en de 
voorjaarschouw. Dit is een nieuwe functie die valt onder beheer en onderhoud. Handhaving binnen het team V & H 
wordt sindsdien alleen nog maar ingezet in situaties waarbij maatregelen moeten worden afgedwongen.

De vrijgekomen capaciteit is in 2021 evenredig verdeeld over de thema’s ‘voldoende water in elk seizoen’ en ‘schoon 
en gezond water’.

De handhavers nemen de eerste helft van het jaar deel aan een opleidingstraject ter voorbereiding op de invoering 
van de Omgevingswet.

De handhavingscapaciteit voor de keringen (0,1 fte) wordt alleen ingezet in situaties waarbij maatregelen moeten 
worden afgedwongen.

Formatie toezicht en handhaving 
per onderwerp 2021

Formatie toezicht en handhaving 
per onderwerp 2022

Fte Toezicht & Handhaving per thema Fte Toezicht & Handhaving per thema

Veilig leven met waterVeilig leven met water OmgevingswetSchoon en gezond waterSchoon en gezond water Voldoende water in elk 
seizoen

Voldoende water in elk 
seizoen

Overig  
(klachten, 

crisismanagement, 
vaarwegbeheer)

Overig  
(klachten, 

crisismanagement, 
vaarwegbeheer)

1,2

0,1
0,3

1,6 1,6

2,2

2,6

2,0

2,8
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Formatie toezicht en handhaving 
per activiteit 2021

Formatie toezicht en handhaving 
per activiteit 2022

Inzet fte Toezicht & Handhaving per activiteit Inzet fte Toezicht & Handhaving per activiteit

Handhaving is zoals gezegd sinds vorig jaar niet meer betrokken bij de voorjaarschouw (regionale keringen).  
De vrijkomende handhavingscapaciteit wordt ingezet op agrarisch toezicht (0,35 fte extra) en de afhandeling  
van klachten/calamiteiten (0,6 fte extra). Daarnaast zijn onder de Omgevingswet veel activiteiten meldingsvrij.  
Dit vraagt in het algemeen extra inzet van Handhaving.

De inzet op oppervlaktewateronttrekkingen, lozingen recreatievaart, bronneringen en IBA’s is beperkt.

In 2021 was de inzet op oppervlaktewateronttrekkingen, lozingen recreatievaart, bronneringen en IBA’s beperkt.

CrisismanagementCrisismanagement

IndustrieIndustrie

VaarwegbeheerVaarwegbeheer

Agrarische activiteiten (incl. GTB)Agrarische activiteiten (incl. GTB)

Klachten / calamiteitenKlachten / calamiteiten

GrondwaterGrondwater

Omgevingsdienst - Indirecte lozingenOmgevingsdienst - Indirecte lozingen

Watergangen (najaarsschouw)Watergangen (najaarsschouw)

RWZI'sRWZI's

Waterkeringen (voorjaarsschouw)Waterkeringen (voorjaarsschouw)

Besluit bodemkwaliteitBesluit bodemkwaliteit

0,46 0,52

0,10 0,10

0,33 0,44

0,23 0,24

1,21 1,82

1,19 1,55

0,09 0,10

0,12 0,12

1,47 1,53

0,56 0,52

1,19 0,06
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Onze verwachting is dat de voorbereidingen in het laatste kwartaal voordat de Omgevingswet ingaat nog veel inzet 
van V&H gaan vragen. Daarnaast loopt er voor de vergunningverleners ook nog een opleidingstraject. Daarom is 
daarvoor in totaal 1 fte vrijgemaakt.

Formatie vergunningverlening 
per onderwerp 2021

Formatie vergunningverlening 
per onderwerp 2022

Fte Vergunningverlening per thema Fte Vergunningverlening per thema

Veilig leven met waterVeilig leven met water OmgevingswetSchoon en gezond waterSchoon en gezond water Voldoende water in elk 
seizoen

Voldoende water in elk 
seizoen

1,00,5 0,5

3,6
4,0

1,31,3

5Jaarverslag 2021 Uitvoeringsprogramma 2022



Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Formatie planadvies en  
actualiseren beleid 2021

Formatie planadvies en  
actualiseren beleid 2022

Fte Advies en Beleid Fte Advies en Beleid

Beleid  
(nieuw en actualisatie)

Advies plannen / 
watertoets

0,6

0,8

Beleid  
(nieuw en actualisatie)

Advies plannen / 
watertoets

0,9
0,8

Eén medewerker heeft binnen V&H de rol van casemanager op zich genomen. Daardoor is de beschikbare capaciteit 
voor het beoordelen van plannen en watertoetsen met 0,3 fte verminderd (van 0,9 naar 0,6 fte). 

Momenteel wordt het proces ‘watertoets/wateradvies’ opnieuw ingericht. We onderzoeken welke capaciteit nodig is 
en hoe we de invulling daarvan optimaal organiseren.
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Beschikbare middelen in 2021 Beschikbare middelen in 2022

GerealiseerdGepland

€ 91.000 € 91.000

€ 111.000

€ 94.000 € 94.000€ 94.000

Laboratoriumkosten Laboratoriumkosten

Opruimkosten calamiteit, helicopter, inhuur Opruimkosten calamiteit, helicopter, inhuur

Er zijn géén bijzondere uitgaven gepland. Het beschikbare budget voor 2022 komt overeen met voorgaande jaren.In 2021 hebben we extra uitgaven (ca. €20.000) gedaan voor het project gebiedsgericht toezicht Zeven Blokken 
(Smilde). Het ging om bemonsteringsapparatuur en analysekosten (gewasbeschermingsmiddelen).
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Verdeling formatie 2021 
team V&H

Verdeling formatie 2022 
team V&H

Verdeling fte team V&H Verdeling fte team V&H

OmgevingswetSchoon en 
gezond water

Schoon en 
gezond water

Beleid BeleidVoldoende water 
in elk seizoen

Voldoende water 
in elk seizoen

Advies plannen / 
watertoets

Advies plannen / 
watertoets

Veilig leven 
met water

Veilig leven 
met water

Overig 
(klachten, 

crisismanagement, 
vaarwegbeheer)

Overig 
(klachten, 

crisismanagement, 
vaarwegbeheer)

2,0
2,8

0,8

0,8
0,9

0,6

1,7
0,6

1,5

3,5
3,9

5,6

5,3
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Wat zijn de 
resultaten 
van 2021?
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Resultaten advisering 2021 (1/2) Verwachte adviezen 2022 (1/2)
Aantal adviezen Aantal adviezen

Adviezen indirecte 
lozingen

Adviezen indirecte 
lozingen

Wateradvies 
verstrekken

Wateradvies 
verstrekken

Aantal nieuwe  
plannen

Aantal nieuwe  
plannen

Projectplannen ProjectplannenNieuwe digitale plannen 
gestart als digitale 

watertoets

Nieuwe digitale plannen 
gestart als digitale 

watertoets

Beoordeelde stukken 
watertoets

Beoordeelde stukken 
watertoets

2020 20212019 2021 2022

0 1
8

31
37

28

19

78

105

229

16

78

103

258

5

80

99

178

0
8

0

28

5
0

80

99

178

0 0 0
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Resultaten advisering 2021 (2/2) Verwachte adviezen 2022 (2/2)

�   De Omgevingsdienst Groningen heeft ons vaker dan voorgaande jaren gevraagd om te adviseren over lozingen 
op het riool. Dat zien we als een positieve ontwikkeling omdat een goede regulering van de lozingen op het 
riool bijdraagt aan een doelmatige werking van onze rwzi’s. Dat draagt weer bij aan een betere kwaliteit van het 
oppervlaktewater.

 �   Het aantal ‘beoordeelde watertoetsen’ is in 2021 lager dan voorgaande jaren. We kunnen dat lagere aantal niet 
verklaren. Duidelijk is wel dat het proces van de watertoets goed loopt. In ruim 80% van de nieuwe plannen is 
gebruik gemaakt van het instrument ‘digitale watertoets’. 

�   Het lagere aantal adviezen op beoordeelde stukken is veroorzaakt door een probleem in onze administratieve 
registratie.

Het is lastig te voorspellen wat de Omgevingswet voor het waterschap gaat betekenen als het gaat om aantallen 
projectplannen, watertoetsen etc. Vooralsnog gaan we voor 2022 uit van vergelijkbare aantallen als in 2021.
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Ingetrokken 
Water-

vergunningen

Ingetrokken 
Water-

vergunningen

Meldingen  
Besluit 

Bodemkwaliteit

Meldingen  
Besluit 

Bodemkwaliteit

Meldingen  
Grondwater-
onttrekking

Meldingen  
Grondwater-
onttrekking

Meldingen  
Activiteiten-

besluit

Meldingen  
Activiteiten-

besluit

Ingetrokken 
bbk-meldingen

Ingetrokken 
bbk-meldingen

Meldingen  
Besluit  

lozing buiten  
inrichtingen

Meldingen  
Besluit  

lozing buiten  
inrichtingen

Aanwijzings-
besluiten

Aanwijzings-
besluiten

Verleende  
Water-

vergunningen

Verleende  
Water-

vergunningen

2020 20212019 2021 2022

402

450

421 421

30
16 19 19

0 0 00 000001 3 3

48
64

47 47

0 0 5 52 2 2 2

45
37

72 72

38 36
24 24

Resultaten vergunningen  
en meldingen 2021 (1/2)

Verwachte vergunningen  
en meldingen 2022 (1/2)

Aantal afgehandelde vergunningen, meldingen Aantal afgehandelde vergunningen, meldingen
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�   Het merendeel van de meldingen Besluit Bodemkwaliteit gaat over het toepassen van grond en bagger voor het 
ondieper maken en het herinrichten van de plas Trimunt. Vanwege de PFAS-crisis was in 2019 en 2020 veel 
hergebruik van grond en bagger niet mogelijk. Inmiddels is er een handelingskader PFAS. Veel belemmeringen 
zijn opgeheven. Daarom is het aantal meldingen Besluit Bodemkwaliteit weer op het niveau van voor de PFAS-
crisis.

 �   Het aantal meldingen grondwateronttrekkingen is vergelijkbaar met 2 jaar geleden. In 2020 is er een inhaalslag 
gemaakt naar aanleiding van de droge zomers in voorgaande jaren.

�    Het aantal meldingen Besluit Lozing buiten inrichtingen is lager dan voorgaande jaren. De daling daarvan ten 
opzichte van vorig jaar heeft te maken met het lagere aantal  grondwateronttrekkingen in 2021.  
Veel grondwateronttrekkingen gaan namelijk gepaard met een lozing. Zo’n lozing wordt gemeld op basis van dit 
Besluit.

2022 wordt voor de vergunningverleners een heel bijzonder jaar. Veel voorschriften van bestaande vergunningen 
zullen veranderen. We gaan werken met de algemene regels van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en onze 
nieuwe Waterschapsverordening.

Dit betekent dat de grafiek zoals op p. 12 gepresenteerd eigenlijk maar tot aan de verwachte invoering van de 
Omgevingswet kan worden gebruikt. Daarna ontstaat een andere indeling van categorieën.

Resultaten vergunningen  
en meldingen 2021 (2/2)

Verwachte vergunningen  
en meldingen 2022 (2/2)
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Verwacht aantal

Werkelijk aantal

Resultaten activiteiten 
op primaire kering 2021
Primaire kering (zeedijk)

Primaire kering, archieffotoJaarlijks worden ca. 25 vergunningen verleend voor activiteiten op de zeedijk. Hierover wordt apart gerapporteerd 
aan Inspectie Leefomgeving en Transport. 

In 2021 hebben we 36 vergunningen verleend en steekproefsgewijs 9 controles daarop verricht. Op aanwijzing van de 
handhaver worden waar nodig werkzaamheden in goede banen geleid. Daarnaast houdt onze uitvoerder permanent 
toezicht op de zeedijk en houdt daarbij een vinger aan de pols bij de uitvoering van projecten.

ToezichtsbezoekenVergunningen

25

5

36

9
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Akkerbouwbedrijven (incl. DAW)

Industrie directe lozers

Dierhouderijbedrijven (incl. DAW)

RWZI's H&A

IBA huishoudens

Oppervlaktewateronttrekkingen

Besluit bodemkwaliteit

Loonwerkers

Grondwateronttrekkingen

Glastuinbouwbedrijven

Watersysteem (najaarsschouw)

% werkelijk controleerd

% gepland om te controleren

Resultaten toezicht en 
handhaving 2021 (1/2)

Werkvoorraad toezicht en 
handhaving 2022 (1/2)

Wat was gepland en wat is werkelijk gecontroleerd? Aantal activiteiten / inrichtingen

Akkerbouwbedrijven (incl. DAW)

Industrie directe lozers

Dierhouderijbedrijven (incl. DAW)

RWZI's H&A

Besluit bodemkwaliteit

Loonwerkers

Glastuinbouwbedrijven

Oppervlaktewateronttrekkingen

Waterkeringen (voorjaarsschouw)

Grondwateronttrekkingen

Watersysteem (najaarsschouw)

IBA huishoudens

Vaarwegen (gezonken bootjes)

9%
17%

8%
11%

8%
15%

0%

0%
0%

7%

7%
14%

100%
100%

15%
10%

0%
0%

100%
100%

100%
100%

90

14

578

710

1.330

1.500

0

13

88

0

0

43

1.300 km
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�   Grotere bedrijven die op ons oppervlaktewater en op onze rwzi’s lozen, controleren we jaarlijks. Dat doen we 
vanwege hun potentieel grotere impact op de oppervlaktewaterkwaliteit. 

    
�   Onze handhavers houden toezicht op de rwzi’s van Hunze & Aa’s. Omgekeerd verricht ons buurwaterschap het 

toezicht op onze zuiveringen. Daarmee zorgen we voor onafhankelijk toezicht op onze eigen inrichtingen.

�   In het Noordelijk Open Teelt Overleg is voor de akkerbouwbedrijven en dierhouderijen afgesproken om ca. 1x per 
5 jaar een toezichtbezoek af te leggen. Deze toezichtbezoeken zijn niet alleen reguliere controles. Er zijn ook 45 
adviesbezoeken in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gebracht.

�   We proberen steeds vaker gebiedsgericht te gaan handhaven.  
De eerste ervaringen zijn daarmee in een pilot in de Zeven Blokken (bij Smilde) opgedaan. Ervaringen en kennis 
zijn uitgewisseld met Delfland, Hollands Noorderkwartier, Vechtstromen en Aa en Maas.

�   In ons beheergebied zijn 14 kleinschalige glastuinbouwbedrijven, die we eens per ca. 3 jaar bezoeken.

�   Vanwege coronamaatregelen konden we tot en met juni vorig jaar géén bedrijfsbezoeken afleggen. Voor een 
aantal categorieën is de planning niet gehaald: akkerbouwbedrijven, besluit bodemkwaliteit, dierhouderijen, 
glastuinbouw.

Duidelijk is dat voor toezicht de werkvoorraad vooral bij de agrarische sector en de najaarsschouw ligt.

Resultaten toezicht en 
handhaving 2021 (2/2)

Werkvoorraad toezicht en 
handhaving 2022 (2/2)

Wat was gepland en wat is werkelijk gecontroleerd? Aantal activiteiten / inrichtingen
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Akkerbouwbedrijven (incl. DAW) Akkerbouwbedrijven (incl. DAW)

Industrie directe lozers Industrie directe lozers

Dierhouderijbedrijven (incl. DAW) Dierhouderijbedrijven (incl. DAW)

RWZI's H&A RWZI's H&A

Oppervlaktewateronttrekkingen Oppervlaktewateronttrekkingen

Vaarwegen (gezonken bootjes)

Bronneringen

Kunstwerken (onderhoud)

Besluit bodemkwaliteit Besluit bodemkwaliteit

Loonwerkers Loonwerkers

Grondwateronttrekkingen Grondwateronttrekkingen

Glastuinbouwbedrijven Glastuinbouwbedrijven

Bronneringen

Kunstwerken (onderhoud)

Vaarwegen (gezonken bootjes)

Watersysteem (najaarsschouw) Watersysteem (najaarsschouw)

Aantal handhavingsacties

Aantal controles

% werkelijk controleerd

% gepland om te controleren

Resultaten toezicht en 
handhaving 2021 (1/2)

Geplande controles
2022 (1/2)

Aantal controles en daaropvolgende handhavingsacties Wat was gepland en wat is werkelijk gecontroleerd?

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

20.500 percelen

62

7
89

7
103

1
7

5

15

1

5

3.618 percelen

13

12

6

15

20%

20%

11%

11%

10%

7%

100%

100%

100%
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Resultaten toezicht en 
handhaving 2021 (2/2)

Geplande controles
2022 (2/2)

Aantal vrije veld controles en daaropvolgende handhavingsacties Toezichtsfrequentie

�   Tijdens bezoeken aan akkerbouwbedrijven zijn er zelden ‘heterdaad’ constateringen.  
Deze bezoeken hebben vooral een voorlichtend karakter. 

�  Bij 5 bedrijven is het afvalwater van de wasplaats bemonsterd. Daarvan voldeed 1 niet aan de ‘zorgplicht’ omdat er 
te hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen in het monster zaten.

�   Bij de dierhouderijen worden vaker overtredingen geconstateerd. In het vrije veld zijn er af en toe mestopslagen 
die niet aan milieuregels voldoen.

�   Overtredingen van vergunningsvoorschriften bij de industriële lozers worden meestal geconstateerd na 
bemonstering.

�   De grotere bedrijven, die op ons oppervlaktewater lozen en ook de rwzi’s controleren we jaarlijks.  
Dit vanwege hun potentieel grotere impact op de oppervlaktewaterkwaliteit. 

    
�   In het Noordelijk Open Teelt Overleg (van de NO waterschappen) is voor de akkerbouwbedrijven en 

dierhouderijen afgesproken om ca. 1x per 5 jaar een toezichtsbezoek af te leggen. De toezichtbezoeken  
betreffen naast reguliere controles ook DAW-adviesbezoeken. 

Opslag mest

Spuitcontrole 
(gewasbeschermingsmiddelen)

Taludbespuitingen
0

0

33

Aantal handhavingsacties

Aantal controles

5

11

4
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Soort handhavingsacties 2021 Projecten agrarisch toezicht 2022

63,10% 
Waarschuwing 

(ambt)

35,94% 
Bestuurlijke 

waarschuwing

�   In ruim 60% van de handhavingsacties kan worden volstaan met een ambtelijke aanmaning. In ongeveer één 
derde van de gevallen is een  zwaardere (bestuurlijke) waarschuwing noodzakelijk. Slechts in enkele gevallen  
is een aanvullende handhavingsstap (dwangsom, bestuursdwang, boeterapport, proces verbaal) noodzakelijk.  
In 2021 is  1x een proces-verbaal opgesteld.

�   Bestuursdwang wordt vooral ingezet als door slecht onderhoud van  watergangen de aan- en afvoer van het  
water in het geding is.

Op basis van onze ervaringen van de afgelopen jaren verwachten we in 2022 bij benadering 1.000 tot 1.100 
vragen, klachten en meldingen. Er is in totaal 1,8 fte beschikbaar om die af te handelen.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Agrariërs melden zichzelf voor adviesbezoek in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dat is dus 
moeilijk te voorspellen. Mochten er onverhoopt weinig aanmeldingen zijn voor adviesbezoeken, zullen meer reguliere 
bedrijfscontroles worden ingepland. Daar houden we rekening mee in de planning voor 2022.

Wasplaatsen
De planning is om dit jaar 10 wasplaatsen (afspraak ambtelijk overleg ‘Noordelijk Overleg Open Teelt’) te 
bemonsteren en te onderzoeken op gewasbeschermingsmiddelen. Dit is meegenomen in de planning voor 2022.

Schouw

Handhaving

Vergunningverlening

0

0

0
94

520

386

2022

2021

Vragen, klachten, meldingen (vkm)

0,02% 
PV

0,02% 
Dwangsom

0,92% 
Bestuursdwang
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Bronneringen Glastuinbouw-
bdrijven

Industrie directe 
lozingen

Dierhouderijen Grondwater-
onttrekkingen

Besluit 
bodemkwaliteit

Akkerbouwbedrijven

20202019 2021

98%
100% 100%

82%

92% 93%

0% 0%

100%

83%

93% 92%

100%

86%

100% 100% 100% 100%100% 100%

0%

Naleven na handhaving 
2021 (1/2)

Schouw, toezicht en handhaving  
op de keringen in 2022 (1/2)

Percentages naleven van de regels na handhaving

Schouw, archieffoto
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Het naleven van de regels na handhaven is het laagst bij dierhouderijen, industrie, loonwerkers en bij de schouw in 
het najaar. Voor komend jaar leggen we hier de prioriteit op. Een minder goede naleving bij de schouw in het najaar 
is te verklaren: de afgelopen jaren is de schouwkaart aangepast. Veel eigenaren kregen voor het eerst te maken met 
een onderhoudsplicht.

Let op: de getallen in de grafiek voor de rwzi’s gaan om de jaarlijkse toetsing. Dat is een ander en veel strenger 
beoordelingscriterium en niet vergelijkbaar met het naleven na handhaving.

Het naleven van de onderhoudsverplichtingen bij de najaarsschouw is relatief laag. Dit komt omdat de afgelopen 
jaren (2020 en 2021) de schouwkaart twee keer is aangepast. Veel eigenaren kregen toen voor het eerst te maken 
met een onderhoudsplicht. Wij verwachten dat door onze voorlichting de naleving komende jaren verbetert.
In 2021 is een keringenbeheerder is aangesteld voor het toezicht en de voorjaarschouw van de keringen. 
Handhaving ondersteunt de keringenbeheerder in situaties waarbij maatregelen moeten worden afgedwongen.

Oppervlaktewater-
onttrekkingen

SpuitcontrolesRWZI's H&A Watersysteem 
(najaarsschouw)

LoonwerkersKunstwerken

20202019 2021

0% 0%

100%

92%

100%

92%

0%

100%

0%

80%

63%

86%

66%

83% 82%

92%

86%

100%

Naleven na handhaving 
2021 (2/2)
Percentages naleven van de regels na handhaving

Schouw, toezicht en handhaving  
op de keringen in 2022 (2/2)
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Schouw

Handhaving

Vergunningverlening

94
253

520
477

386
410

2021

2020

Vragen, klachten, meldingen (vkm)

Calamiteiten 2021

�   In 2021 zijn er veel minder vragen, klachten en meldingen over de schouw binnen gekomen. Dit heeft te maken 
met het aanpassen van de schouwkaart is. Het aantal kilometers te schouwen watergang is met twee-derde 
teruggebracht, namelijk van 4.000 tot nu in totaal 1.300 km.

�    Het soort en aard van vragen klachten en meldingen loopt nogal uiteen. Het gaat vaak over: 
 →  Handhaving: dode en flauwe vis, obstakels zoals bomen in watergangen, gezonken bootjes, vervuiling (mest, 

olie etc.), werken/activiteiten zonder vergunning;
 →  Vergunningverlening: afstemming over uit te voeren werk, vergunningaanvraag, toestemming eenmalig of 

jaarlijks terugkerende evenementen;
 →  Schouw: vragen schouwkaart, verzoek om watergangen op de schouwkaart te zetten of er juist af te halen, 

meldingen over het niet schoonmaken van watergangen of een verzoek voor uitstel van onderhoud.

�   De handhavers hebben in 2021 ruim 40 (10%) vragen, klachten en meldingen méér afgehandeld dan vorig jaar.

Voorbeelden van enkele grotere incidenten:
�  Lozing bedrijf op Boterdiep met flinke vissterfte tot gevolg
�  Afval drugslab
�  rwzi Wehe-den-Hoorn (stroomuitval, verstoord zuiveringsproces)

Calamiteit, archieffoto
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Projecten in 2021 (1/2) Projecten in 2022
In 2020 is bij de industriële lozers een inventarisatie gedaan naar het gebruik van 
‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’. Naar aanleiding daarvan zijn in 2021 4 vergunningen 

geactualiseerd.

De Handhavingsnota is in 2021 geactualiseerd. Deze actualisatie is een beperkte 

aanpassing waarbij een ‘Notitie bestuursrechtelijke handhaving’ is toegevoegd aan de 

huidige Handhavingsnota. Dat is een nadere en concrete uitwerking van het stappenplan 

van de Landelijke Handhavingsstrategie. In de AB-vergadering van 2 februari 2022 is de 

Handhavingsnota vastgesteld.                                                                                                                                   

Begin 2022 wordt vanuit het samenwerkingsverband van de Noordoostelijke 

waterschappen en Omgevingsdiensten gestart met het gezamenlijk opstellen van een 

geheel nieuwe Handhavingsnota die ‘Omgevingswetproof’ is. 

In 2021 is ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet vergunningenbeleid 
opgesteld. Zo geven we invulling aan kwaliteitscriteria op het gebied van vergunning, 

toezicht en handhaving. De Nota vergunningenbeleid wordt samen met de 

Waterschapsverordening medio 2022 aangeboden aan het AB ter besluitvorming.

Zeer Zorgwekkende Stoffen: chemische stoffen (of behoort tot een categorie van chemische stoffen) die 
gevaarlijk zijn voor mens of milieu, omdat die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voorplanting verstoren of 
zich in de voedselketen ophopen.

Deelname projecten Samenwerkingsverband Noord Oostelijke Waterschappen en 
Omgevingsdiensten

→ Vergunningenbeleid indirecte lozingen (rioollozingen)

→ Vetproblematiek (overlast door vetlozingen op het riool, opsporing)

→ Slimme handhaving: kennismiddag 

Aanvragen in het kader van energietransitie
Project ‘Net op Zee’ loopt door. Op dit moment is de route van het kabeltracé naar de   

Eemshaven in heroverweging. 

NL-veranderdetectie 
Project loopt door in 2022.

Samen met team Strategie een gerichte monitoringssystematiek ten behoeve van 

gebiedsgerichte handhaving opzetten.
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Projecten in 2021 (2/2)
Deelname projecten Samenwerkingsverband Noordoostelijke Waterschappen en 
Omgevingsdiensten: 

→  (Gezamenlijke) handhavingsstrategie: in 8 werksessies is onderzocht wat de gevolgen 

zijn van de Omgevingswet voor handhaving. Deze informatie wordt benut voor het 

aanpassen (‘Omgevingswetproof’ maken) van het handhavingsbeleid.

→  Kennisuitwisseling aanpak ZZS: er is een startdocument opgesteld en besproken met 

betrokken waterschappen. Dit project loopt door in 2022.

→  Agrarische wasplaatsen: in 2021 zijn gezamenlijke controles gedaan. Tijdens deze 

controles is met een gezamenlijke checklist gewerkt.

Aanvragen in het kader van energietransitie

NL Veranderdetectie 
In dit project werken de waterschappen samen met STOWA, het Waterschapshuis en een 

aantal andere partijen aan effectiever en efficiënter toezicht in het veld én het doelmatiger 

handhaven op maatregelen genomen door derden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

hoge resolutie satelliet- en luchtfoto’s.

Daliensven, Westervelde
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Omgevingswet (2021) Omgevingswet (2022) (1/2)
Strategische personeelsplanning (SPP/Toekomst fit): nieuwe functies geïntroduceerd  

ter voorbereiding op het nieuwe werken, waaronder casemanager, hybride functies, extra 

handhaver.

Intern opleiding- en organisatietraject: dit is begin 2021 gestart.

Omgevingstafel (met gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, GGD, Veiligheidsregio, RUD 

en ODG): er is maandelijks 1 a 2x afstemmingsoverleg geweest. Verschillende procedures 

(variërend van afhandeling van meldingen tot het afstemmen v.w.b. toezicht) zijn 

afgestemd en gedocumenteerd.

Betrokken bij Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): loopt nog door tot medio 2022. 

(inrichten vragenbomen, toepasbare/juridische regels, werkingsgebieden).

Intern opleiding- en organisatietraject: loopt door tot medio 2022 (inwerkingtreding 

Omgevingswet).

Omgevingstafel (samenwerken met gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, GGD, 

Veiligheidsregio, RUD en ODG): er zijn meerdere afstemmingsoverleggen geweest. 

De procesafspraken die in 2021 zijn vastgelegd worden in de praktijk/met casussen 

geoefend.

Waterschapsverordening (opstellen algemene regels, toepasbare vragen): in maart 2022 

wordt het ontwerp van de waterschapsverordening voorgelegd aan het DB, daarna 6 weken 

ter inzage, vervolgens wordt in mei/juni de waterschapsverordening aan het AB voorgelegd 

ter vaststelling.

Implementatie vergunningenbeleid: de Nota Vergunningenbeleid wordt medio 2022 

samen met de waterschapsverordening ter vaststelling aangeboden aan het AB.
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Omgevingswet (2022) (2/2)
Screenen bedrijfsdossiers: lopende waterwetvergunningen (bedrijfslozingen) 

worden getoetst aan de regels, die met ingang van de Omgevingswet gaan gelden. 

Daarnaast zal worden beoordeeld of al dan niet overgangsrecht van toepassing is. Doel: 

vergunningverleners en handhavers maken op een praktisch manier kennis met de nieuwe 

regels (BAL, waterschapsverordening) + bedrijven worden geïnformeerd over de voor hen 

geldende nieuwe regelgeving.

Betrokken bij Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (loopt nog door tot medio 2022): Een 

goed werkend DSO is een absolute noodzaak om te kunnen werken onder het regime van 

de Omgevingswet. Het DSO moet worden gevuld door het aanleveren  van onze toepasbare 

en juridische regels en vragenbomen.

Archieffoto
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Informatie en communicatie in 2021 Informatie en communicatie in 2022
‘Gebiedsgericht toezicht Zeven Blokken, Smilde’: Vanwege Covid géén bijeenkomst 

in maart. De bedoeling is om alsnog in (maart) 2022 de afsluitende bijeenkomst te 

organiseren. 

Voor meer info zie: https://www.noorderzijlvest.nl/gebiedsgericht-toezicht-de-zeven-blokken-smilde/

Nieuwsbrief Boerderij en Water: 2 edities (voor- en najaar)

Webinars Omgevingswet

DAW: bijeenkomsten, introductiefilm

Nieuwsbrief Boerderij en Water

Interne en externe bijeenkomsten Omgevingswet

Advertenties dagbladen (schouw, publicaties etc.)

We gaan weer samenwerken met:
→ NVWA (Nederlandse Voedsel en Waterautoriteit)

→ Unie van Waterschappen

→ Justitie

→ RUD Drenthe

→ Omgevingsdienst Groningen

→ Politie

→ Rijkswaterstaat

→ Provincie Groningen

→ Provincie Drenthe

→ Veiligheidsregio Groningen

→ Veiligheidsregio Drenthe

→ Waterschap Hunze en Aa's
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Aanbevelingen voor 2022 ‘Big Eight’ (plandocheckact)
Medio 2022 zal de Omgevingswet van kracht worden. Het samenwerken met gemeenten, 

provincies en Rijkswaterstaat wordt intensiever. Voor ons is dat aanleiding de 
werkprocessen ‘vergunningverlening’ en ‘watertoets/wateradvies’ opnieuw in te 
richten.

Het team V en H is vanaf vorig jaar niet meer betrokken bij voorjaarschouw 
(keringen) en het toezicht op de keringen. Handhaving wordt nu alleen ingezet 

in situaties waarbij maatregelen moeten worden afgedwongen. De vrijkomende 
handhavingscapaciteit kan worden benut voor o.a. agrarisch toezicht.

 In 2022 voor de handhaving de prioriteit leggen op de veehouderij, industrie, 
loonwerkers en de najaarsschouw.

De ervaringen die zijn opgedaan in het project Zeven Blokken gebruiken bij het 

implementeren van een nieuwe manier van (gebiedsgericht) toezicht als aanvulling 

op de traditionele, reguliere bedrijfscontroles.

1.

2.

3.

4.

Beleidscyclus (1-4)
Afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen van wetgeving wordt vergunnings- en 
handhavingsbeleid aangepast of geactualiseerd. 

Uitvoeringscyclus (jaarlijks, 5-8)
In jaarverslag worden aan het eind van het jaar de resultaten van vergunningverlening en handhaving 
geëvalueerd. 
De bevindingen worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma.

Strategisch
beleidskader

Beleids-
evaluatie

Monitoring

Operationeel
beleidskader

3

1
2 4

6 8

7

5

Planning
& Control

Uitvoerings-
kader

Uitvoering

Nota Vergunningenbeleid

Handhavingsnota

Jaarverslag

Uitvoeringsprogramma
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