
Voorstel 

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen op onderstaand voorstel aan AB: 

1. kennis nemen van het Beleidsplan VTH 2022-2027; 

2. ter vaststelling hoofdstuk 1, 2, 3, 4 en 7 en ter kennisname hoofdstuk 5 en 6 van 

het Beleidsplan VTH 2022-2027 voorleggen aan het Algemeen Bestuur. 

 

Inleiding 

In het Beleidsplan VTH 2022-2027 richt de afdeling Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving (verder: VTH) het vizier op de komende zes jaar. Daarbij houdt VTH 

rekening met ontwikkelingen en eisen die voor deze periode relevant zijn, te weten: 

• de implementatie van de Omgevingswet; 

• de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI); 

• het Blauwe Omgevingsprogramma 2022-2027(BOP); 

• de VTH Kwaliteitscriteria Waterbeheer, 

Naast deze ontwikkelingen en eisen zijn de aanbevelingen uit de eindrapportage ‘Keurig 

Toezicht’ verwerkt in dit beleidsplan. 

 

Beoogd effect 

Het nieuwe beleidsplan geeft aan welke doelstellingen VTH nastreeft voor de periode 

2022-2027, welke strategieën zij daarbij gebruikt en hoe de VTH-taken in de 

beleidscyclus ‘BIG-8’ verankerd zijn. Hierbij rekening houdend met wettelijke 

verplichtingen en beleidskaders & prioriteiten, zoals die door het Algemeen Bestuur zijn 

vastgesteld. 
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Argumenten 

1.1. In het nieuwe beleidsplan VTH 2022-2027 zijn de aanbevelingen van het 

eindrapport ‘Keurig Toezicht’ verwerkt;  

1.2. De invoering van de Omgevingswet heeft grote impact op de taken en processen 

van VTH. Daarnaast vormt het BOP een aanleiding om op meer navolgbare wijze 

aan te sluiten bij de waterschapsdoelen. Het beleidsplan beschrijft hoe VTH 

hiermee omgaat; 

1.3. Het beleidsplan beschrijft hoe de ‘BIG-8’ wordt gesloten. Het bovenste deel van 

de 8 is vastgelegd in het Beleidsplan. Daarnaast beschrijft het plan hoe het 

onderste deel van de 8 wordt geborgd. Concrete invulling van dit deel vindt 

plaats in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s (V/HUP) en jaarverslagen. 

Hiermee voldoet VTH aan de VTH Kwaliteitscriteria Waterbeheer; 

1.4. Een nieuwe risicoanalyse is onderdeel van het beleidsplan. In deze analyse is de 

prioriteitsstelling bepaald en wordt deze door middel van de V/HUP’s afgestemd 

op de beschikbare capaciteit; 

1.5. In het beleidsplan is de uniforme uitvoering van het beleid geborgd middels 

strategieën. Het gaat om een vergunningenstrategie en een naleefstrategie, die 

toeziet op toezicht en handhaving. De strategieën leggen vast ‘hoe’ het 

waterschap de VTH-taken uitvoert.  

 

2.1. Uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur stuurt op hoofdlijnen. Hoofdstuk 1 tot 

en met 4 beschrijft deze hoofdlijn. Hoofdstuk 5 (Strategie) en 6 (Middelen) 

beschrijven het “hoe” en zijn ter kennisname voor het Algemeen Bestuur.  

2.2. Het VTH Uitvoeringsprogramma (V/HUP) en het jaarverslag zijn een 

concretisering van het door het AB vastgestelde beleidsplan op 

uitvoeringsniveau. Dit proces is beschreven in hoofdstuk 7 (borging). 

 

Kanttekeningen 

De strategische onderdelen van het beleidsplan sluiten aan bij de rol en focus van het 

Algemeen Bestuur, terwijl de operationele onderdelen (het ‘hoe’) normaliter buiten de 

scope van het Algemeen Bestuur vallen. Vanuit de VTH Kwaliteitscriteria Waterbeheer is 

een bestuurlijk vastgesteld beleidsplan nodig, waarin zowel doelstellingen als 

uitvoeringsstrategieën zijn beschreven. Gezien het detailniveau zijn de bijlagen niet 

toegevoegd, maar kunnen ter kennisname aangeleverd worden als daartoe de wens 

bestaat. 

 

Financiën 

In de begroting voor 2022 heeft VTH een taakstellend budget toegewezen gekregen. In 

het Uitvoeringsplan voor 2022 werkt VTH nader uit welke prioriteiten worden gesteld en 

welke taken met dit budget uitgevoerd worden. In de voorjaarsbrief en het beleidsplan is 

aangegeven dat in de beleidsperiode 2022-2027 een aantal ontwikkelingen, waaronder 

de komst van de Omgevingswet, gevolgen heeft voor de benodigde inzet van VTH. In de 

komende BBP-cycli wordt de benodigde inzet geconcretiseerd en nader onderbouwd.   
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Vervolg 

- Het Beleidsplan VTH 2022-2027 wordt gepubliceerd na vaststelling;  

- Jaarlijks legt VTH aan het Dagelijks Bestuur het uitvoeringsprogramma (V/HUP) 

voor, waarin is vastgelegd welke doelstellingen het komend jaar worden 

nagestreefd. Vervolgens wordt via Jaarverslagen gerapporteerd over de behaalde 

doelen van het voorgaande jaar. Eventuele bestuurlijke keuzes, die van invloed 

zijn op de prioriteitstelling worden hierin aangeven. Als aanpassing van het 

strategisch kader nodig blijkt te zijn, wordt de benodigde aanpassing vervolgens 

voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (in lijn met de BIG-8). 
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