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Jaarverslag 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020 van Vergunningverlening en Handhaving
Bijlagen

1. Jaarverslag 2019
2. Uitvoeringsprogramma 2020
Kennisnemen van
- Jaarverslag Vergunningverlening en Handhaving 2019
- Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2020
Inleiding

Het Dagelijks Bestuur is wettelijk verplicht om jaarlijks te evalueren of de in het
uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn gerealiseerd. In het Jaarverslag is de
uitvoering van de vergunningverlening en de handhavingstaak geëvalueerd en vervolgens
vertaald in een aantal aanbevelingen voor het Uitvoeringsprogramma van 2020.
Jaarverslag en uitvoeringsprogramma in infographic
Begin 2018 is Noorderzijlvest het initiatief gestart om samen met de acht Noordoostelijke
waterschappen een infographic van het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag te
ontwikkelen. Het uitvoeringsprogramma 2019 was nog een document “oude stijl”, maar
voor 2020 is nu ook (net als voor het jaarverslag) voor het uitvoeringsprogramma een
infographic opgesteld.
Waarom in infographic?
Met de infographic is het mogelijk om de uitgebreide en complexe informatie van het
uitvoeringsprogramma en het jaarverslag aan de hand van grafieken en pictogrammen veel
duidelijker, bondiger en overzichtelijker te presenteren. Daarnaast is het voor team
Vergunningverlening en Handhaving een uiterst efficiënt en praktisch instrument voor het
opstellen van kwartaalrapportages.
De kwartaalrapportages kunnen nu sneller dan voorheen worden opgesteld en worden door
de teamleider gebruikt worden voor het monitoren en als daarvoor aanleiding is, het
bijsturen van planningen/het werkproces.
Kernboodschap

Uitgangspunt voor het Jaarverslag (2019) is de programmering, zoals die is verwoord in het
Uitvoeringsprogramma 2019. Het Jaarverslag beschrijft de evaluatie van het programma van

2019 en de vertaling daarvan in speerpunten voor het Uitvoeringsprogramma van 2020.
Hieronder is per onderwerp samenvattend het resultaat voor 2019 opgenomen. Tevens is
aangegeven wat op basis van de evaluatie van 2019, de speerpunten zijn voor het
Uitvoeringsprogramma 2020.
Vergunningverlening
De vergunningverleners hebben in 2019 ongeveer 85% van de meldingen en
vergunningaanvragen binnen de wettelijke proceduretermijn afgehandeld. Het halen van
termijnen kwam behoorlijk onder druk te staan door veel extra werk ter voorbereiding op de
Omgevingswet. Onze vergunningverleners hebben hard gewerkt aan het opstellen van
algemene regels voor de Waterschapsverordening.
Handhaving
De oorspronkelijke planning van Handhaving is voor de speerpunten van 2019 geheel
gerealiseerd. Van het oorspronkelijke aantal geplande controles bij de akkerbouwers zijn 70
geplande reguliere controlebezoeken vervangen door 81 DAW-adviesbezoeken.
Naleefgedrag
Uit de resultaten van de toezichtsbezoeken blijkt dat het naleefgedrag voor de volgende
activiteiten vooralsnog achter blijft dan wel verslechtert:
- Dierhouderijen: opslag en uitrijden mest en compost;
- Loonwerkers: gewasbeschermingsmiddelen;
- Industriële lozers.
Speerpunten voor 2020
Om met de beschikbare middelen alle taken efficiënt te kunnen vervullen, is het
noodzakelijk om keuzes te maken. Op basis van de resultaten van 2019 zijn in het
Uitvoeringsprogramma 2020 de volgende speerpunten benoemd:
Vergunningverlening
- Waterschap verordening: algemene regels opstellen
- PFAS-Waterbodemkwaliteitskaart
- Screenen vergunningen op ZZS (zeer zorgwekkende stoffen)
Handhaving
- Schouw regionale keringen, watersysteem
- Landbouw: DAW, gebiedsgerichte handhaving
Advisering
- Opstellen vergunningenbeleid
- Actualisatie Handhavingsnota
- Verbeterplan VTH-kwaliteitscriteria
- Voorbereiden op de Omgevingswet: Waterschapverordening, Digitaal Stelsel
Omgevingswet, advisering aan gemeenten en Provincie, één loket.

Vervolg
Het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma worden verzonden naar onze
handhavingspartners (gemeenten, provincies, uitvoeringsdiensten) en ook op onze website
geplaatst.

