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Onderwerp
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2018
Bijlagen
1.
V/HUP 2018
2.
Artikel 7.3 en 7.5 van het Besluit Omgevingsrecht
Kennisnemen van

Het Vergunning- en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018
Inleiding

Jaarlijks wordt er een Uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening (VUP) en een
Uitvoeringsprogramma voor Handhaving (HUP) opgesteld. Beide programma’s vormen één
document. Het V/HUP is het werkprogramma voor de vergunningverleners en handhavers in
2018.
Kernboodschap

Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma voor handhaving en
vergunningverlening vast. In artikel 7.3. van het Besluit Omgevingsrecht en de AMvB
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is de verplichting hiertoe gegeven. Met het
vaststellen van het V/HUP 2018 worden de middelen voor de uitvoering van
vergunningverlening en handhaving geborgd.
Het Dagelijks Bestuur heeft verder de verplichting om het Algemeen Bestuur over het
programma te informeren. Dit is ook in art. 7.3 van het Besluit Omgevingsrecht vastgelegd.
Doelstelling team V&H

Het waterschap heeft als algemene doelstelling veiligheid, voldoende water en schoon water
te realiseren. Team V&H heeft tot doel een significante bijdrage te leveren aan deze
doelstelling van het waterschap. Gebleken is dat zowel incidentenbestrijding als de inzet van
instrumenten als voorlichting, toezicht en handhaving nodig zijn om de gestelde doelen te
kunnen realiseren. Afstemming met interne adviseurs en goede samenwerking met andere
toezichthoudende (bestuurs)organisaties zijn daarvoor erg belangrijk.
Speerpunten 2018

Bij opstellen van het werkprogramma zijn op basis van risico inschatting, capaciteit en
prioritering keuzes gemaakt op welke wijze met de beschikbare personele en financiële
middelen de taken het beste uitgevoerd kunnen worden. Er is gekozen voor activiteiten die
de algemene doelstelling van het waterschap t.a.v. veiligheid, voldoende en schoon water
het meest negatief kunnen beïnvloeden. Aan de minst risicovolle activiteiten wordt relatief

weinig of geen aandacht besteed. Daarbij wordt opgemerkt dat bij calamiteiten of klachten
altijd door een toezichthouder zal worden opgetreden.
De verwachting is dat voor vergunningverlening de grootste inzet zal worden gepleegd op:




Keur - watersysteem
Besluit bodemkwaliteit
Actualisatie oude vergunningen

De speerpunten voor handhaving zijn in 2018:




Regionale keringen
Agrarische bedrijven
Besluit Bodemkwaliteit

Belangrijkste verandering ten opzichte van het programma van 2017 zijn de extra (260) uren
voor uitvoeringsbeleid. In 2018 worden de volgende producten geactualiseerd dan wel
ontwikkeld: Vergunningenstrategie en –beleid, Gebiedsgerichte agrarische handhaving en
Actualisatie schouwbeleid.
Vervolg

Begin 2019 evalueert V&H in hoeverre het programma is gerealiseerd. Deze evaluatie wordt
gerapporteerd in het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (2018). Het
jaarverslag wordt in het voorjaar 2019 aan het AB voorgelegd.

