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Inleiding
Het Dagelijks Bestuur is wettelijk verplicht om jaarlijks te evalueren of de in het
uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn gerealiseerd. Eerder dit jaar zijn de verzamelde
gegevens al gebruikt voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2018.
Kernboodschap
Uitgangspunt voor het Jaarverslag is de programmering, zoals die is verwoord in het
Uitvoeringsprogramma 2017. Het Jaarverslag beschrijft de evaluatie van het programma van 2017 en
de vertaling daarvan in aanbevelingen voor het Uitvoeringsprogramma van 2018. Hieronder is per
onderwerp samenvattend het resultaat voor 2017 opgenomen. Tevens is aangegeven wat op basis
van de evaluatie van 2017, de speerpunten zijn voor het Uitvoeringsprogramma 2018.
1. Resultaten
Vergunningverlening
De vergunningverleners hebben in 2017 ongeveer 90% (2016: 95%) van de meldingen en
vergunningaanvragen binnen de wettelijke proceduretermijn afgehandeld. Dit percentage is
lager dan voor 2016. Dat is grotendeels veroorzaakt door het toegenomen aanbod/vraag (ca.
> 30%) aan vergunningaanvragen, adviezen over ruimtelijke plannen en digitale
watertoetsen, dat moest worden afgehandeld. Daarnaast hebben de vele personele
wijzigingen (o.a. doorstroom naar het IPM-team dijkversterking Delfzijl-Eemshaven) een
negatief effect op de doorlooptijd van vergunningsprocedures gehad. Krapte op de
arbeidsmarkt maakte het onmogelijk om de open gevallen vacatures op korte termijn in te
vullen.
Handhaving
De oorspronkelijke planning van Handhaving is voor de speerpunten van 2017 (regionale
keringen, landbouw, besluit bodemkwaliteit, industrie en glastuinbouw) met uitzondering
van het ‘agrarisch toezicht’ geheel gerealiseerd. Van het oorspronkelijke aantal geplande
‘agrarische’ controles is uiteindelijk 70% gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door ziekte en
onverwachte, onvoorziene personeelswisselingen.

Er is getracht om de vrijgekomen vacatureruimte zo snel mogelijk in te vullen, maar dit heeft
langer geduurd dan wenselijk was vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Gestart is met het
werven van nieuwe medewerkers met ‘geschikte kwaliteiten’ voor invulling van de functie
van handhaver. Daaraan is een leertraject gekoppeld.
2. Extra formatie
Geconstateerd is dat 2017 voor Vergunningverlening en Handhaving een erg druk jaar was.
Om de toegenomen werkdruk op te vangen is per 1 april 2018 een vrijgekomen
bovenformatieve functie opnieuw ingevuld. Daarmee kan de kwalitatieve als kwantitatieve
productie van Vergunningverlening en Handhaving beter worden geborgd.
3. Speerpunten voor 2018
Om met de beschikbare middelen alle taken efficiënt te kunnen vervullen, is het noodzakelijk
om keuzes te maken. Het advies op basis van de resultaten van 2017 is om voor het
Uitvoeringsprogramma 2018 de volgende speerpunten te benoemen:





Vergunningverlening
Keur - watersysteem
Besluit bodemkwaliteit
Actualisatie oude vergunningen





Handhaving
Regionale keringen
Agrarische bedrijven
Besluit Bodemkwaliteit

Vervolg
De resultaten van het jaarverslag zijn benut voor het Uitvoeringsprogramma van 2018. Het
jaarverslag wordt verzonden naar onze handhavingspartners (gemeenten, provincies,
uitvoeringsdiensten).
Infographic: Begin 2018 is het initiatief gestart om van het jaarverslag een infographic op te stellen.
Het doel van de infographic is om de uitgebreide informatie van het jaarverslag aan de hand van
grafieken en pictogrammen bondiger en overzichtelijker te presenteren. Hiervoor is dit voorjaar door
Noorderzijlvest een werkgroep geformeerd, waaraan de volgende waterschappen deelnemen: Hunze
& Aa’s, Wetterskip Fryslân, Vechtstromen. Drents Overijsselse Delta, Vallei & Veluwe, Rijn & IJssel en
Zuiderzeeland. Bijgevoegd een eerste concept versie van het infographic.

