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Inleiding

Voor u ligt het Beleidsplan Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022-2027 van 

Waterschap Vallei en Veluwe. Dit beleidsplan vervangt de Beleidsnota Handhaving 2016-2021, 

die in 2016 door het dagelijks bestuur is vastgesteld. Het plan vormt het kader voor zowel  

vergunningverlening als toezicht en handhaving voor de komende 6 jaar.

1.1 Aanleiding

De voorgaande beleidsnota, die van kracht is tot en met 2021, is uitsluitend gericht op toezicht 

en handhaving en bovendien inhoudelijk verouderd. In dit nieuwe beleidsplan richt de afdeling 

Vergunning, 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:

• implementatie van de Omgevingswet

• Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI)

• Blauwe Omgevingsprogramma 2022-2027(BOP)

• VTH Kwaliteitscriteria Waterbeheer

Naast deze ontwikkelingen en eisen zijn de aanbevelingen uit de eindrapportage  

‘Keurig Toezicht’ verwerkt in dit beleidsplan.

1.2 Doel beleidsplan

Met dit beleidsplan legt VTH vast welke doelstellingen zij de komende zes jaar nastreeft.  

Het gaat daarbij niet alleen om wettelijke doelen en taken (zowel Europees als landelijk),  

maar ook om een doorvertaling van strategische doelstellingen van de BOVI en BOP.  

Een belangrijk onderdeel hiervan is de beschrijving hoe VTH op basis van de beschikbare  

middelen prioriteiten stelt.

Dit beleidsplan beschrijft hoe VTH op rechtmatige en transparante wijze, conform de 

Kwaliteitscriteria VTH-waterbeheer, invulling geeft aan haar taken. Ten slotte legt dit plan  

vast hoe de beleidscyclus wordt gemonitord, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld volgens  

de BIG-8 cyclus. 

BIG-8 cyclus 
Een van de conclusies van het rapport ’Keurig Toezicht’ is dat de BIG-8 cyclus bij VTH niet  

gesloten is. Dit betekent dat de samenhang tussen beleid en uitvoering onvoldoende is 

geborgd. De BIG-8 cyclus is een landelijk gangbaar model om, aan de hand van procescriteria, 

de samenhang tussen beleid en uitvoering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving te 

borgen. Beleid en uitvoering zijn in de “8” van de cyclus twee afzonderlijke, samenhangende 

cyclische processen. In figuur 1 is de BIG-8 cyclus grafisch weergegeven. 

4
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Opname met drone van de dijkdoorbraak bij Hattem.
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FIGUUR 1: DE BIG-8 CYCLUS

Het bovenste deel van de “8”, de strategische cyclus, heeft betrekking op het beleid, de doelen 

en de prioriteiten van VTH. Dit is het meerjarige deel van de cyclus en daarmee het domein van 

het algemeen bestuur. Dit beleidsplan is onderdeel van de strategische cyclus.

Het onderste deel van de “8”, de operationele cyclus, geeft de uitvoering weer van vergunning-

verlening, toezicht en handhaving. Dit is het jaarlijkse deel van de cyclus en daarmee het domein 

van het dagelijks bestuur en de organisatie. In het onderste deel van de cyclus geeft VTH jaar-

lijks aan hoe invulling wordt gegeven aan de strategische doelen. Dit legt VTH vast in  

uitvoeringsplannen, zogenaamde V/HUP’s. De uitkomsten hiervan worden gemonitord en in 

jaarverslagen geijkt aan het V/HUP en de strategische doelen. Deze bevindingen vormen niet 

alleen input voor het volgend jaar, maar ook voor de herijking van het strategisch-beleidskader. 

V/HUP’s en jaarverslagen worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur en ter kennisname 

gedeeld met het algemeen bestuur. Is er aanleiding om het strategische kader uit dit  

beleidsplan op onderdelen te herzien of bij te stellen, dan wordt het algemeen bestuur  

hierover geïnformeerd. 

Met de verbinding tussen het bovenste en het onderste deel ontstaat een gesloten BIG-8 

cyclus. Dit is cruciaal voor de effectiviteit en de doelmatigheid van de inzet van vergunningen, 

toezicht en handhaving.

1.3 Doelgroep 

Het Beleidsplan VTH 2022-2027 is bestemd voor medewerkers van VTH, inwoners van ons  

werkgebied, samenwerkende overheden, ons slgemeen en dagelijks bestuur, het management 

van Waterschap Vallei en Veluwe, bedrijven en andere geïnteresseerden. Het Beleidsplan VTH 

2022-2027 wordt op de website van het waterschap gepubliceerd na goedkeuring door het  

algemeen bestuur.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de context waarbinnen VTH opereert, met de ambitie, taken en  

bevoegdheden van VTH. In hoofdstuk 3 staan de ontwikkelingen weergegeven die van  

invloed zijn op het meerjarenbeleid 2022 - 2027. Hoofdstuk 4 beschrijft de ambities en doelen 

van VTH voor de komende zes jaar. Ook de methodiek en belangrijkste resultaten van de  

risicoanalyse worden in dit hoofdstuk beschreven. 

Hoofdstuk 5 en 6 beschrijven in hoofdlijnen hoe VTH zich inzet om de doelstellingen uit  

hoofdstuk 4 te realiseren. Hoofdstuk 5 richt zich daarbij op de strategie van vergunningverlening 

en handhaving: hoe voert VTH haar taken uit en welke accenten worden daarbij gelegd? 

Hoofdstuk 6 beschrijft de middelen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren.  

Hoofdstuk 7 beschrijft op welke wijze de processen en kwaliteit worden geborgd en hoe VTH 

bestuurlijk rapporteert over de jaarlijkse doelstellingen en behaalde resultaten. Specifiek wordt 

daarbij aandacht besteed aan de onderste, operationele cyclus van de BIG-8 en de doorwerking 

naar de bovenste, strategische cyclus. 
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Positionering

Afbakening taken 
De basis voor afbakening van de taken en activiteiten van VTH zijn beschreven in de Waterwet1. 

Het betreft taken ter voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en water-

schaarste. Dit in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische 

kwaliteit van watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving vinden plaats op basis van de Waterwet2. 

Daarnaast zijn er algemene regels van kracht in het kader van de Waterregeling, het 

Waterbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het 

Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit bodemkwaliteit. Met de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet (naar verwachting 1 juli 2022) vallen de Waterwet en aanverwante wet-  

en regelgeving onder de Omgevingswet.

De Keur wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangen door de 

Waterschapsverordening. Hierin zijn de regels van het waterschap vastgelegd, die betrekking 

hebben op het lozen en afvoeren van water uit watergangen, het onttrekken en infiltreren van 

grondwater en het uitvoeren van werkzaamheden in of nabij watergangen en waterkeringen.  

Op basis van de Waterschapsverordening worden vergunningen verleend en meldingen  

beoordeeld. De vergunningen en meldingen worden gecontroleerd in het kader van toezicht  

en handhaving. 

Bevoegdheden
Concreet vervult VTH de rol van bevoegd gezag voor:

a)  activiteiten zoals beschreven in de Waterschapsverordening (op het moment van publicatie 

van dit plan nog de Keur), in of nabij waterkeringen, oppervlaktelichamen (watergangen) en 

waterbergingsgebieden, zoals deze zijn aangewezen in de Legger en vastgelegd in het 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);

b)  grondwateronttrekkingen voor tijdelijke grondwaterstandsverlagingen en permanente  

grondwateronttrekkingen kleiner dan 150.000 m3/jaar met uitzondering van openbare  

drinkwatervoorzieningen en bodemenergiesystemen;

c)  verplaatsing van bodemverontreinigingen bij de onder de (b) genoemde situaties  

(per 1/7/2022);

d)  lozingen van stoffen direct op het regionaal watersysteem en/of rechtstreeks op een  

rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) of persleiding in beheer van het waterschap.

Aanvullend heeft het waterschap (bindend) adviesrecht voor bepaalde indirecte lozingen en de 

bevoegdheid om hierop toezicht te houden. Dit zijn bedrijfsmatige lozingen die plaatsvinden  

op het gemeentelijk riool en die impact kunnen hebben op de doelmatige zuivering van onze 

rwzi’s.

Ten slotte heeft VTH een rol in het kader van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO).  

VTH adviseert aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen over lozingsaspecten bij bedrijven  

die onder dit besluit vallen en neemt deel aan integrale inspecties met onder meer de 

Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 

Inspectie Leefomgeving en Transport. 

8

2  

1 Artikel 2.1 van de Waterwet
2 Hoofdstuk 6 en 8 van de Waterwet

Wingebied drinkwater Dellenweg.
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Ontwikkelingen  

Een aantal ontwikkelingen is van invloed op de beleidsperiode 2022-2027.  

Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

1   ontwikkelingen voortvloeiend uit de beleidsperiode 2016-2021

2   ontwikkelingen voortvloeiend uit het doelmatigheidsonderzoek ‘Keurig Toezicht’

3   externe en overige ontwikkelingen

3.1 Beleidsperiode 2016-2021

Stijging aantal vergunningaanvragen en meldingen
Het percentage vergunningen dat binnen de wettelijke termijn is verleend, lag de afgelopen  

5 jaar tussen de 80% en 90%. Dat is onder de doelstelling van 95%. De oorzaak hiervan ligt in 

een forse toename van het aantal aanvragen en meldingen. In 2016 zijn 385 vergunningaan- 

vragen en 1095 meldingen binnengekomen. In 2020 waren dat 618 vergunningaanvragen en  

2078 meldingen. Deze toename is waarneembaar voor vrijwel alle activiteiten, maar twee in het 

bijzonder: grondwateronttrekkingen voor beregening van gewassen en de aanleg van kabels en 

leidingen. Door het veranderende klimaat en vernieuwing van de ondergrondse infrastructuur  

is de verwachting dat deze trend zich zal doorzetten in de komende beleidsperiode.

Minder uitgevoerde controles
De afgelopen beleidsperiode zijn weinig industriële en agrarische controles uitgevoerd. 

Bovendien is een achterstand ontstaan in het aantal Keurcontroles. Oorzaken hiervan zijn:

•  COVID-19 en de beperkingen die de getroffen maatregelen veroorzaakten voor het uitvoeren 

van controles;

•  het onvoldoende volgen van de jaarplanningen tijdens de uitvoering, waardoor Toezicht en 

Handhaving regelmatig is ingezet voor niet-geplande activiteiten. 

De agrarische sector staat onder druk door ontwikkelingen met een grote maatschappelijke 

impact, zoals de stikstofproblematiek en klimaatverandering. Dit vraagt om extra aandacht voor 

preventie en voorlichting over regels en mogelijke alternatieven tijdens controles. Zo blijft het 

correct toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld ook een speerpunt voor de 

komende beleidsperiode. 

Aanpak discrepantie 
VTH heeft goede resultaten geboekt in het terugdringen van discrepantie3. Een voorbeeld is de 

aanpak van vetproblematiek in de gemeente Putten, waarbij VTH, GBLT, de Omgevingsdienst 

en de gemeente gezamenlijk optrekken. Deze gezamenlijke aanpak wordt doorgezet en 

gebruikt als voorbeeld voor andere projecten binnen VTH. Heffingstechnologie is onderdeel 

geworden van VTH. De komende beleidsperiode ligt de focus op verdere integratie van  

heffingstechnologie, toezicht en discrepantie-onderzoek.

10
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3  Discrepantie is het verschil tussen de werkelijke vuillast die op een rwzi binnenkomt en de hoeveelheid  
zuiveringsheffing die opgelegd wordt (gebaseerd op de theoretische vuillast).

Benzine in de riolering, in afwachting van de gemeente  
zijn er olieabsorberende doeken in het riool gelegd.
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Aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen
Een landelijk speerpunt is het weren van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit de leefomgeving. 

In 2019 is gestart met de inventarisatie en beoordeling van ZZS bij directe lozingen; waar nodig 

zijn de vergunningen geactualiseerd. In 2020 heeft de Omgevingsdienst ODRN met onder- 

steuning van VTH eenzelfde traject doorlopen voor indirecte lozingen vanuit afvalverwerkers. 

Een vergelijkbaar traject wordt in de komende beleidsperiode opgestart door de Omgevings- 

dienst RUD. Hierbij aansluitend geeft team Toezicht en Handhaving extra aandacht aan ZZS  

tijdens controles.

Meer aandacht voor grondwateronttrekkingen
Regulering van en toezicht op grondwateronttrekkingen zijn kerntaken van VTH. Door de periodes 

van droogte en de klimaatverandering is de maatschappelijke aandacht voor grondwateront-

trekkingen de afgelopen beleidsperiode sterk toegenomen. Droogteschade wordt vaak gelinkt 

aan (zichtbare) grondwateronttrekkingen. Ook worden nut en noodzaak van bepaalde onttrek-

kingen ter discussie gesteld. Een betere registratie van grondwateronttrekkingen, met name  

de jaarlijks onttrokken hoeveelheden, is wettelijk verplicht en noodzakelijk om de impact van 

deze onttrekkingen op langere termijn te kunnen bepalen. In 2018 en 2019 heeft VTH de ver- 

gunningen voor alle grondwateronttrekkingen waarvan het grondwater wordt gebruikt voor 

menselijke consumptie, geactualiseerd. Toezicht op deze vergunningen vraagt de komende 

beleidsperiode extra inzet van VTH. 

Digitalisering
Sinds maart 2019 werkt Vergunningverlening volledig digitaal. Dit is een belangrijke randvoor-

waarde om te kunnen aansluiten op het landelijke DSO en om ketengericht te kunnen samen-

werken. Toezicht en Handhaving zijn eenzelfde digitaliseringstraject gestart. 

Leggerwijzigingen
Uit een interne audit van eind 2020 blijkt dat het proces van leggerwijzigingen onvoldoende is 

verankerd en dat er grote achterstanden zijn ontstaan. Medio 2021 zijn maatregelen genomen 

om het proces te verbeteren en te borgen. Daarnaast is gestart om de achterstanden in te lopen 

vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Voldoen aan de VTH Kwaliteitscriteria
VTH voldoet nog niet op alle onderdelen aan de procescriteria van de Kwaliteitscriteria.  

De openstaande punten worden opgepakt in dit beleidsplan, zodat VTH in 2022 voldoet aan de 

procescriteria. Bij Toezicht en Handhaving is het onderdeel kritieke massa (het opleidingsniveau, 

de ervaring en de vlieguren van de medewerkers) een aandachtspunt dat komende beleids- 

periode door middel van ontwikkeltrajecten wordt opgepakt.

Ontwikkeling naar gebiedsgericht werken
Zowel vergunningverleners als handhavers zijn vaste spelers in het gebiedsgericht werken.  

Met andere disciplines stemmen zij samen lopende zaken af, waardoor knelpunten sneller  

worden verholpen en initiatiefnemers beter worden bediend. Gebiedsgericht werken blijft een 

aandachtspunt voor de komende beleidsperiode, zeker met het oog op de koppeling tussen  

de VTH-doelen en de gebiedsprogramma’s uit het BOP.

Toename criminaliteit, agressie en geweld
Criminaliteit en ondermijning rukken steeds verder op. Dit vraagt om een meer professionele 

inzet van BOA’s en betere samenwerking met onze handhavingspartners. Agressie en geweld 

tegen handhavers nemen toe. Extra maatregelen zijn nodig om de veiligheid van handhavers 

te waarborgen. 

BRZO
De adviserende en toezichthoudende rollen binnen BRZO werden tot 2020 door vergunning- 

verleners uitgevoerd. Deze dubbele rol voor één medewerker is een onhoudbare situatie met 

het oog op de toenemende aandacht voor dit takenveld en de eisen vanuit de Kwaliteitscriteria. 

De komende beleidsperiode moet daarom een oplossing worden gezocht voor de toezicht- 

houdende rol bij BRZO-inspecties. 

3.2 Doelmatigheidsonderzoek

In 2020 en 2021 is in opdracht van het algemeen bestuur een audit uitgevoerd naar de doel- 

matigheid van toezicht en handhaving van de Keur. De uitkomsten van deze audit zijn verwerkt 

in het eindrapport ‘Keurig Toezicht’ van april 2021. De belangrijkste conclusies van dit doel- 

matigheidsonderzoek:

•  Het beleid is compleet maar in prioriteitstelling onvoldoende selectief en gedateerd;  

jaarlijkse uitvoeringsplannen en evaluaties ontbreken. 

•  Toezicht wordt niet systematisch uitgevoerd en er is geen sprake van een uniforme  

handhavingscultuur, waardoor het risico ontstaat op een ongelijk speelveld.

•  Aandacht is nodig voor competentie-ontwikkeling van medewerkers onder de  

Omgevingswet (doelgericht in plaats van normgericht).

•  De informatiepositie alsmede de kaderstellende en controlerende rol van  

het algemeen bestuur zijn beperkt.

Op 12 mei 2021 heeft het dagelijks bestuur op basis van deze rapportage vier speerpunten 

geformuleerd. VTH heeft deze speerpunten als randvoorwaarden meegenomen in dit  

beleidsplan. 

Koppeling tussen beleid en uitvoering
Dit beleidsplan legt het meerjarenbeleid van VTH vast in hoofdstuk 4 en 5 (Doelstellingen  

en Strategie) en beschrijft tegelijkertijd de jaarlijkse cyclus van rapportage, bijsturing en  

uitvoeringsplan in hoofdstuk 7 (Monitoring). Hiermee is de BIG-8 cyclus gesloten. 

Prioritering van toezicht- en handhavingsbeleid
Onderdeel van dit beleidsplan is een risicoanalyse die de basis vormt voor de prioritering  

van VTH. Jaarlijks maakt VTH op basis van de risicoanalyse en beschikbare capaciteit een  

uitvoeringsplan, dat inzichtelijk maakt welke doelstellingen VTH het komende jaar nastreeft.

Effectieve, transparante en uniforme uitvoering 
Uitvoering van het vastgestelde beleid op een effectieve, transparante en uniforme wijze in 

samenhang met andere rollen en functies binnen en buiten het waterschap is beschreven in 

hoofdstuk 5 (Strategie). Specifiek voor toezicht en handhaving betekent dit dat gestuurd wordt 

op de Landelijke Handhavingsstrategie als leidend principe om een gelijk speelveld te garanderen.  

Betrokkenheid van het algemeen en dagelijks bestuur 
Jaarlijks legt VTH het jaarverslag en het uitvoeringsplan voor aan het dagelijkse bestuur, dat het 

vervolgens ter kennisname deelt met het algemeen bestuur. Als bijstelling van het meerjaren- 

beleid (zoals beschreven in dit beleidsplan) nodig is, worden de keuzes voorgelegd aan het  

algemeen bestuur. Deze werkwijze is vastgelegd in hoofdstuk 7 (Monitoring).
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3.3 Externe en overige ontwikkelingen

Omgevingswet  
Naar verwachting treedt per 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en 

moderniseert de wetten voor de leefomgeving, onder andere op het gebied van ruimtelijke 

ordening, bodem en water. Daarmee heeft de Omgevingswet grote impact op de inhoud van 

het werk en met name de werkwijze van VTH. De Omgevingswet leidt tot een verzwaring van  

de taken van VTH. Daarnaast vraagt deze nieuwe wet om competentieontwikkeling van mede-

werkers. We lichten een aantal voor VTH relevante onderdelen van de Omgevingswet daarom 

nader toe.

Beleidscyclus Omgevingswet
De beleidscyclus van de Omgevingswet omvat verschillende instrumenten (zie figuur 2).  

Deze cyclus verbindt de VTH-taken (Algemene Regels, Omgevingsvergunning en Toezicht en 

Handhaving) expliciet verbonden met andere instrumenten, zoals de BOVI, de BOP en de 

Waterschapsverordening. VTH vormt het verlengstuk van beleidsinstrumenten als de BOVI, het 

BOP en de Waterschapsverordening. Anderzijds levert VTH ervaringen en essentiële informatie 

die input zijn voor het actualiseren van deze beleidsinstrumenten.  

Monitoring en evaluatie

Toezicht en handhaving
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FIGUUR 2: BELEIDSCYCLUS OMGEVINGSWET

Ja, mits-principe
Het uitgangspunt van de Omgevingswet is het mogelijk maken van initiatieven in de leefom- 

geving, volgens het ‘ja, mits’-principe in plaats van ‘nee, tenzij’. Daarom wordt het belangrijker 

om aan de voorkant een initiatief zodanig voor te bereiden dat rekening is gehouden met alle 

relevante criteria. Intake- en omgevingstafels zijn hiervoor een belangrijk hulpmiddel: alle 

betrokken bevoegde gezagen beoordelen een initiatief integraal en geven de initiatiefnemer 

gezamenlijk suggesties ter verbetering.  

Samenwerking
Het waterschap hanteert momenteel al korte proceduretermijnen. Deze wijzigen onder de 

Omgevingswet nauwelijks, maar er moeten wel meer handelingen plaatsvinden in dezelfde tijd. 

De belangrijkste wijzigingen zijn het inwinnen en verwerken van advies van andere bevoegde 

gezagen en het inhoudelijk afstemmen van vergunningen. Dit vergt een nauwe samenwerking 

en heldere afspraken met andere bevoegde gezagen. 

Waterschapsverordening
De Waterschapsverordening is een beleidsluwe vertaling van de Keur naar het ‘ja, mits’-principe 

van de Omgevingswet. Daarnaast wordt de Bruidsschat, een set landelijke regels, onderdeel  

van de verordening. De komende beleidsperiode wordt de Waterschapsverordening meer 

beleidsrijk en gebiedsgericht gemaakt. Dan wordt ook duidelijk hoe deze wijzigingen het werk 

van VTH beïnvloeden.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Het DSO is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet: enerzijds voor het inzichtelijk en 

geografisch ontsluiten van programma’s en verordeningen, anderzijds voor het indienen van  

vergunningaanvragen en meldingen. Een essentieel onderdeel hiervan is het omzetten van onze 

Legger naar zogenaamde werkingsgebieden, die vervolgens worden gekoppeld aan specifieke 

regels uit de Waterschapsverordening. Voor VTH is de actualiteit van de Legger daarom cruciaal. 

Tegelijkertijd is VTH de grootste bron van Leggerwijzigingen, omdat veel vergunningen leiden 

tot aanpassing van de Legger. Dit vergt een ketenbenadering van de bestaande processen.

Inhoudelijke wijzigingen 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de inhoud van het werk van VTH veranderen 

op een aantal punten.

•  Bescherming van de grondwaterkwaliteit is een nieuwe taak voor VTH. Concreet betekent dit 

dat grondwaterkwaliteit expliciet moet worden meegewogen in vergunningaanvragen.

•  De zorgplicht geldt voor veel eenvoudige activiteiten. De zorgplicht biedt echter de nodige 

ruimte voor interpretatie, wat een andere manier van toezicht en handhaving vereist.

•  De Vergunning Eigen Dienst vervangt voor 95% van de gevallen het Projectplan Waterwet.  

Het proces is nagenoeg gelijk aan een normale vergunning. Deze wijziging zorgt wel voor  

een toename van het aantal vergunningaanvragen en daarmee extra inzet van VTH. 

•  Participatie is onder de Omgevingswet een indieningsvereiste voor het aanvragen van een  

vergunning. Dit vraagt om duidelijke kaders en criteria om te toetsen of een initiatiefnemer  

zijn omgeving voldoende heeft laten participeren.  
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Competenties en vaardigheden
Het kunnen werken in de geest van de Omgevingswet vraagt van de medewerkers van VTH  

continue ontwikkeling en verbetering van competenties en vaardigheden, zoals:

• proactief denken en doen;

• uitgaan van doelen in plaats van regels;

• goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;

• oplossingsgerichtheid;

• politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

• klantgerichtheid;

• digitale vaardigheden.

BOVI/BOP
De BOVI is de visie van het waterschap, die de koers bepaalt richting een waardevolle en water-

inclusieve leefomgeving. Het waterbeheerprogramma BOP vormt de vertaling van de BOVI naar 

tactische doelstellingen voor de planperiode 2022-2027. De BOP-doelen en gebiedsprogramma’s 

vormen een belangrijke richtlijn voor de doelstellingen en prioritering van VTH. 

VTH Kwaliteitscriteria Waterbeheer 
De VTH Kwaliteitscriteria Waterbeheer is landelijke regelgeving, waarin eisen staan voor het 

minimale kwaliteitsniveau van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het doel van de 

kwaliteitscriteria is te borgen dat de VTH-taken tijdig en met de juiste procedurele en inhou- 

delijke kwaliteit en continuïteit worden uitgevoerd. De kwaliteitscriteria bestaan uit proces- 

criteria en eisen ten aanzien van de kritieke massa: het opleidingsniveau, de ervaring en de 

vlieguren van de medewerkers. De waterschappen hebben zich gecommitteerd aan het voldoen 

aan de Kwaliteitscriteria in 2022. Zij gaan onderling audits uitvoeren om te controleren in  

hoeverre deze doelstelling is behaald. Een bestuurlijk vastgesteld beleidsplan VTH is een  

randvoorwaarde om te voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Huishoudelijk afvalwater
De eerste gemeentelijke persrioleringen in het buitengebied worden in de komende beleids- 

periode vervangen. Gemeenten onderzoeken alternatieve methoden voor inzameling en/of  

verwerking van afvalwater, zoals kleinschalige zuiveringen. De komende beleidsperiode levert 

VTH input voor de bepaling van het standpunt van het waterschap in deze ontwikkeling en  

het opstellen van beleid.

Milieucriminaliteit 
Uit het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 blijkt dat ondermijning en milieucriminaliteit een 

serieuze dreiging vormen voor de bodem- en waterkwaliteit en daarmee voor onze volksgezond-

heid. Het waterschap heeft met een aantal gemeenten en betrokken partners de intentiever- 

klaring Keurmerk Veilig Buitengebied getekend. Nauwe samenwerking met deze partners is 

noodzakelijk om de gevolgen van milieucriminaliteit terug te dringen en de schadelijke impact 

op de leefomgeving vroegtijdig op te sporen en te beperken. Zo heeft VTH het voornemen om 

zich aan te sluiten bij het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC verbindt 

informatie, expertise en deskundigen van de verschillende overheidsinstanties om de bestrijding 

van ondermijnende criminaliteit te faciliteren en te verbeteren. 

 

17
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Ambities, doelstellingen  
en risicoanalyse

Dit hoofdstuk schetst de ambities en doelstellingen van VTH, opgedeeld in inhoudelijke doelen 

en kwaliteitsdoelen. Hierop volgt de risicoanalyse, die de basis vormt voor het sturen op de 

inspanningen van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

4.1 Ambitie VTH

De ambitie van VTH volgt uit de missie en visie van het waterschap.

Missie
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken en schoon en voldoende oppervlaktewater 

in het gebied tussen de IJssel, de Utrechtse Heuvelrug en de Rijn. Door water te zuiveren, het 

(grond)waterpeil te beheren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten borgt het water-

schap de veiligheid en leefbaarheid van het beheergebied en van de 1,1 miljoen inwoners van 

dit gebied, nu en in de toekomst. 

Visie
Waterschap Vallei en Veluwe zet koers naar een duurzame water-inclusieve leefomgeving in  

zijn beheergebied. Daarbij staat het waterschap voor behoud en verbetering van duurzame 

omgevingswaarden, zodat de leefomgeving in het beheergebied in 2050 veiliger, gezonder, 

mooier, natuurlijker, productiever en meer circulair is. 

Om dit te bereiken werkt het waterschap toe naar een wendbare netwerkorganisatie, die taken 

professioneel, rechtmatig en doelmatig uitvoert. Daardoor is het waterschap nu en in de  

toekomst toegerust om de BOVI en de BOP uit te voeren tegen aanvaardbare kosten. 

Ambitie VTH 
De afdeling VTH levert een bijdrage aan het realiseren en in stand houden van veilige dijken, 

schoon en voldoende water en bescherming van (technische) zuiveringswerken. Hiertoe zetten 

we de beschikbare wettelijke instrumenten in om het naleefgedrag van regels te bevorderen. 

VTH werkt klantgericht, resultaatgericht en is daarbij een betrouwbare en professionele samen-

werkingspartner. We richten ons op digitale en innovatieve ontwikkelingen en middelen, zoals 

satelliet data en drones.

In 2020 is samen met de medewerkers het ambitieniveau geformuleerd:
VTH draagt integraal en op wendbare wijze bij aan de kerntaken en ambities van het waterschap. 

Hierbij wordt op slimme wijze gebruik gemaakt van digitale middelen en data/ technologie.  

We zijn het loket waar alle aanvragen binnenkomen. Zo leren en bouwen we samen met alle  

collega’s van het waterschap en de omgeving verder aan een netwerkende organisatie die snel 

inspeelt op ontwikkelingen waarbij het gebied en het gebiedsgericht werken centraal staat. 

Hierbij hanteren we het principe van “ja, mits, in plaats van “Nee, tenzij”. We verliezen daarbij 

onze rechtmatige kant niet uit het oog. Daarbij staat vertrouwen voorop. Als het vertrouwen 

wordt geschaad, wordt door middel van toezicht en handhaving gezorgd dat de regels worden 

nageleefd. Op die manier wordt duidelijk wat burgers, bedrijven en het waterschap van elkaar 

kunnen verwachten en ontstaat een “gelijk speelveld”. 
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Keurovertreding: boompjes geplant op talud a-watergang.
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4.2 Inhoudelijke doelen 

De inhoudelijk doelen zijn in volgorde van prioritering gecategoriseerd in drie groepen: primaire 

doelen, gebiedsgerichte doelen en responsieve doelen. Dit is ook de prioriteringsvolgorde van 

de doelen.

Primaire doelen
De vier primaire doelen volgen uit de wettelijke taken en bevoegdheden van VTH, zoals 

beschreven in hoofdstuk 2. 

•  Activiteiten van derden leiden niet tot een toename van de overstromingskans  

van onze waterkeringen.

•  Activiteiten van derden leiden niet tot wateroverlast of watertekort in ons watersysteem.

•  Activiteiten van derden leiden niet tot afname van de chemische of ecologische kwaliteit  

van oppervlaktewater.

•  Industriële lozingen hebben geen negatieve gevolgen voor de doelmatige werking  

van onze rwzi’s.

Deze doelen richten zich primair op bescherming van de bestaande waarden. Voor het behalen 

van deze primaire doelen gebruikt VTH de rol van rechtmatige overheid met de klassieke  

VTH-instrumenten: vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Gebiedsgerichte doelen (BOP)
VTH heeft binnen het waterschap specifieke bevoegdheden en is betrokken bij alle ingrepen in 

het watersysteem. Hierdoor is VTH in staat een significante bijdrage te leveren aan de gebieds-

doelen van de vier gebiedsprogramma’s zoals beschreven in het BOP. Voorbeelden hiervan zijn:

• verder terugdringen van vermestende stoffen in het oppervlaktewater;

• realiseren van water-inclusieve stedelijke ontwikkeling; 

• winnen van thermische energie uit oppervlaktewater;

• beschermen van grondwater op de Veluwse flanken.

VTH draagt bij aan deze doelstellingen door een gebiedsgerichte en programmatische aanpak, 

onder andere met gebiedsgerichte controles of samenwerkingsverbanden met andere bevoegde 

gezagen. De aanpak van discrepantie is een goed voorbeeld van deze werkwijze. VTH verfijnt de 

komende periode haar concrete bijdrage aan de gebiedsprogramma’s in samenspraak met de 

programmacoördinatoren. 

Daarnaast is het beleidsrijker maken van de Waterschapsverordening en van de verordeningen 

van andere overheden een effectief middel om de gebiedsdoelen te realiseren. Hiermee kan op 

lokaal niveau maatwerk geleverd worden en krijgen nieuwe thema’s als klimaatadaptatie, circu- 

lariteit en energietransitie een prominentere plaats in de verordeningen. VTH levert op basis  

van ervaringen en specifieke kennis belangrijke input voor het beleidsrijker maken van deze  

verordeningen. Naast de rol van rechtmatige overheid treedt VTH hiervoor ook in de rol van 

samenwerkende overheid.

Responsieve doelen
Zoals hierboven aangegeven is VTH betrokken bij alle ingrepen in het watersysteem.  

Grote stedelijke ontwikkelingen, maar ook kleine ingrepen bieden kansen om waterdoelen  

te realiseren. Onder het mom van ‘vele kleintjes maken één grote’ en ‘werk met werk maken’  

bieden ook de kleinere ingrepen kansen om extra ruimtelijke kwaliteit te creëren en daarmee  

bij te dragen aan specifieke BOP-doelen.  

 

Voorbeelden van doelstellingen die hiermee gerealiseerd kunnen worden zijn:

• het realiseren van extra buffering in het watersysteem;

• de aanleg van extra natuurvriendelijke oevers op particuliere grond in stedelijk gebied;

• aanvulling van de grondwatervoorraad of waterbesparende maatregelen.

Feitelijk betekent dit dat een initiatiefnemer, boven op de instandhouding van het watersysteem 

zoals beschreven bij de primaire doelen, meerwaarde creëert in lijn met de BOP-doelen.  

Dit vraagt naast de klassieke instrumenten (vergunningverlening, toezicht en handhaving) ook 

andere instrumenten, zoals advisering met overtuigingskracht en soms ook een financiële prikkel. 

De Regeling Watersparen is hiervan een goed voorbeeld. Voor het behalen van deze doelen 

moet VTH naast de rol van rechtmatige overheid zich ook de rol van responsieve overheid  

aanmeten.

4.3 Kwaliteitsdoelen

Naast inhoudelijke doelen heeft VTH ook kwaliteitsdoelen. Deze doelen volgen rechtstreeks  

uit haar rol als bevoegd gezag en om die rol op rechtmatige en transparante wijze uit te voeren. 

De doelen zijn gebaseerd op het wettelijk kader, de VTH Kwaliteitscriteria, de Landelijke 

Handhavingsstrategie en de Omgevingswet.

•  VTH handelt conform de wettelijke procedures en termijnen (norm: minimaal 95%  

van de vergunningaanvragen is binnen de wettelijke termijn afgehandeld).

•  Besluiten van VTH zijn van hoge inhoudelijke en juridische kwaliteit (norm: maximaal 5%  

van de besluiten wordt aangepast door bezwaar of beroep).

• VTH streeft bij Keur- en WABO-controles naar een naleefgedrag van 80%.

• VTH streeft bij agrarische controles naar een naleefgedrag van 90%.

•  De Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) is leidend bij alle handhavingsacties  

(norm: van alle overtredingen wordt de LHS-beoordeling geregistreerd).

•  Handhavingsbrieven worden tijdig verstuurd (norm: 80% van de goedkeuringsbrieven is  

binnen 9 werkdagen na controle verstuurd, van de overige brieven is dat binnen 14 werkdagen).

•  VTH opereert als onderdeel van de keten: opeenvolgende zaken zijn onderling  

gerelateerd en inhoudelijk congruent.

•  Samenwerkingsafspraken met andere bevoegde gezagen worden (bestuurlijk) vastgelegd  

en gemonitord.

• VTH geeft Leggerwijzigingen binnen 6 weken na oplevering van een werk door aan Team D&G. 

• Het vergunningenbestand van VTH is compleet en actueel.
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4.4 Opgavegericht

Vanaf 2022 vindt een transitie plaats waarbij ambities en doelstellingen het uitgangspunt zijn 

voor het benodigde budget. Deze doelgestuurde aanpak is het uitgangspunt voor dit beleids-

plan. Tot 2022 was het budget en daarmee de capaciteit van VTH kader stellend voor de  

ambities en doelstellingen van VTH. De komende jaren werkt VTH aan de overgang van  

budgetgestuurd naar meer doelgestuurd.

Belangrijk hierbij is de wettelijke ondergrens. Hiermee bedoelt VTH de wettelijke taken,  

namelijk de primaire doelen en een aantal kwaliteitsdoelen. De gebiedsgerichte en responsieve 

doelen zijn secundaire doelen. Deze doelen hebben vooral impact op de waterschapsdoelen  

en ambities, maar het al dan niet behalen van deze doelen heeft geen gevolgen voor de  

wettelijke ondergrens.

4.5 Risicoanalyse 

De risicoanalyse (vaak ook aangeduid als probleemanalyse) maakt inzichtelijk welke risico’s zich 

voordoen bij bepaalde activiteiten. Het doel is om aan de hand van de uitkomsten te sturen op 

de inspanningen van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarmee vormt de risico- 

analyse de basis voor het stellen van prioriteiten en het vertalen van doelstellingen naar het  

jaarlijkse V/HUP. 

Systematiek risicoanalyse
Centraal in de systematiek van de risicomodule staat de formule RISICO = KANS x EFFECT om 

een adequate inschatting te maken van de benodigde prioriteit. De elementen [KANS] en 

[EFFECT] zijn ingevuld aan de hand van specifieke gegevens van het waterschap en expert  

judgement van medewerkers van VTH en van aan VTH adviserende teams. 

De analyse is uitgevoerd voor de volgende taakvelden: 

• waterkeringen;

• watersysteem (oppervlaktewater);

• grondwater;

• lozingen (direct en indirect);

• lozingen agrarisch (alleen toezicht en handhaving).

De risico’s van de activiteiten binnen de taakvelden zijn zowel voor vergunningverlening als  

toezicht en handhaving bepaald. Bij vergunningverlening ligt daarbij de focus op de effecten 

van de activiteit op het taakveld en bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid. Voor hand-

having spelen daarnaast zaken als naleefgedrag en omgevingshinder. 

Het resultaat van de risicoanalyse is een rangschikking van de risico’s per taakveld van zeer 

groot naar zeer klein (zie figuur 4).

Klasse Opmaak
Punten

van tot en met

I Zeer groot risico 39 56

II Groot risico 33 39

III Beperkt risico 26 33

IV Klein risico 16 26

V Zeer klein risico 0,0 16

FIGUUR 4: RANGSCHIKKING RISICO’S 

Conclusies risicoanalyse
De belangrijkste resultaten van de risicoanalyse zijn in de onderstaande tabellen verwerkt.  

Per taakveld zijn de top-3 meest risicovolle activiteiten weergegeven. Belangrijk om te melden  

is dat VTH jaarlijks de risicoanalyse actualiseert en de top-3 de komende beleidsperiode kan 

veranderen. 

Taakveld waterkeringen Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

1 Aanpassing dijklichaam Bouwactiviteiten (primaire kering)

2 Bouwactiviteiten (primaire kering) Aanpassing van dijklichaam

3 Bouwactiviteiten (regionale en  
overige kering)

Tuinrichting, verharding en begroeiing  
(primaire kering)

Taakveld watersysteem Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

1 Aanleg nieuw watersysteem (stedelijke  
uitbreidingen en wegverbredingen) Dempen en graven van watergangen

2 Dempen en graven van watergangen Tuinen langs het water  
(keerwanden en vlonders)

3 Lozing hemelwater vanaf verhard oppervlak Dammen met duikers

Taakveld grondwater Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

1 Artesische bronnen Beregening >100 m3/uur of in  
nat natuurgebied

2 Bouwputbemalingen >125 m3/uur Grondwatersanering >35 m3/uur of >5 jaar

3 Beregening >100 m3/uur of in  
nat natuurgebied

Grondwateronttrekkingen t.b.v. menselijke 
consumptie (vergunning)

Taakveld lozingen 
(direct en indirect) Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

1 Petrochemische industrie (indirect) Grootschalige mestverwerking (indirect)

2 Opslag, behandeling en verwerking van 
afvalstoffen (indirect)

Bedrijven die zuurstofbindende stoffen 
lozen >5000 ve of >500 m3/dag (indirect)

3 Grootschalige mestverwerking (indirect) Opslag, behandeling en verwerking van 
afvalstoffen (indirect)

Taakveld lozingen  
agrarisch Toezicht en Handhaving

1 Rundveehouders

2 Geitenhouders

3 Glastuinbouw
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Besturingsmodel
De risicoanalyse is onderdeel van het VTH Besturingsmodel. Naast de risicomodules bevat  

het Besturingsmodel ook de prioritering, toetsings- en toezichtstrategieën en proces- en  

prognosemodules. In het Besturingsmodel worden de risico’s gekoppeld aan taken en  

prognoses. De risico’s worden ook doorgerekend en vertaald naar de benodigde capaciteit  

ten opzichte van de beschikbare capaciteit. 

Proces prioritering
In paragraaf 4.2 (Inhoudelijke doelen) is de prioriteringsvolgorde van de drie inhoudelijke doelen 

weergegeven. Binnen deze drie categorieën vindt een aanvullende prioriteringsslag plaats. 

Deze slag is nodig omdat enerzijds de capaciteit van VTH beperkt is en anderzijds maximale 

inzet op alle activiteiten niet doelmatig en efficiënt is. 

Prioritering vindt plaats op basis van de risico’s van bepaalde activiteiten afgezet tegen de 

beschikbare capaciteit van VTH. Daarnaast hebben de dynamiek en impact van nieuwe ontwik-

kelingen en bevindingen van voorgaande jaren invloed op de prioritering. Deze ontwikkelingen 

en bevindingen vertaalt VTH in speerpunten.

De prioriteit van doelen wordt bepaald met behulp van het Besturingsmodel en wordt vast- 

gelegd in een jaarplanning. De prioriteiten, speerpunten en jaarplanning zijn onderdeel van  

het V/HUP, dat VTH ter goedkeuring voorlegt aan het dagelijks bestuur. 

Begin 2022 zal VTH het V/HUP voor 2022 ter goedkeuring voorleggen aan het dagelijks bestuur. 

Hierin is vastgelegd welke doelstellingen VTH nastreeft, waarbij het budget uit de begroting 

voor 2022 taakstellend is voor de inzet en prioritering. De focus voor 2022 ligt op de primaire 

doelen en kwaliteitsdoelen. Verder richt VTH zich in 2022 op een succesvolle afronding van de 

implementatie van de Omgevingswet en het borgen van de veranderende processen en werk-

wijzen. Vanwege het taakstellend budget en de benodigde inzet voor het voldoen aan de 

Omgevingswet kan VTH in 2022 nog geen gebiedsgerichte of responsieve doelen verwezen- 

lijken. Wel oriënteert VTH zich in 2022 om een concrete invulling te geven aan deze doelen.

Auto te water Eerbeek, olie en benzine worden tegengehouden. 25
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Strategie 

Dit hoofdstuk beschrijft in hoofdlijnen de strategieën op het gebied van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving en de communicatiestrategie. De verschillende strategieën beïnvloeden 

elkaar onderling. Daar waar bijvoorbeeld sterk wordt ingezet op preventie is vaak minder  

toezicht en handhaving nodig. In figuur 5 is weergegeven hoe de strategieën zich onderling  

verhouden. De communicatiestrategie is ondersteunend aan dit geheel - dat wil zeggen van 

toepassing op alle strategieën. 

De strategieën geven weer hoe VTH haar taken uitvoert om de doelstellingen te bereiken.  

De Kwaliteitscriteria verplichten VTH deze strategieën bestuurlijk vast te leggen in dit  

meerjarenbeleidsplan. De strategieën zijn vertaald naar werkinstructies en protocollen.  

Deze vallen buiten de scope van dit beleidsplan. 

FIGUUR 5: SAMENHANG VTH STRATEGIEËN

5.1 Vergunningenstrategie

Vergunningverlening legt de basis voor het behalen van de VTH-doelstellingen. Onderdeel van 

de vergunningenstrategie is het beoordelen van meldingen op grond van algemene regels. 

Centraal bij vergunningverlening is de beoordeling of een bepaalde activiteit verenigbaar is met 

de doelstellingen van de Waterwet:

•  het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast of waterschaarste;  

•  het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van de watersystemen;

•  vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.  

26
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Het kader voor vergunningverlening wordt gevormd door Europese, landelijke en lokale wet-  

en regelgeving, zoals respectievelijk de Kaderrichtlijn Water (KRW), informatiedocumenten  

over beste beschikbare technieken (BBT), het Nationaal Waterplan, de Blauwe omgevingsvisie 

(BOVI), het Blauwe omgevingsprogramma (BOP), NEN-normen, leidraden van technische  

commissies en Stowa-rapportages. Ook de Waterschapsverordening, inclusief de werkings- 

gebieden, en de bij de verordening behorende beleidsregels vormen een belangrijk kader  

voor vergunningverlening.

Het vergunningverleningsproces bestaat in hoofdlijnen uit het vooroverleg en de vergunning-

procedure. Daarnaast toetst VTH meldingen en beoordeelt VTH periodiek of de vergunningen 

met een langlopende termijn moeten worden geactualiseerd. Deze onderdelen worden  

hieronder kort toegelicht. 

Vooroverleg
Het vooroverleg is een essentieel onderdeel van vergunningverlening. Door toenemende  

deregulering is een groot deel van de ‘overblijvende’ vergunningplichtige activiteiten complex. 

Doel van het vooroverleg is het borgen dat initiatieven zo worden vormgegeven en uitgevoerd 

dat de situatie vergunbaar is. Hiermee zorgen we ervoor dat het formele vergunningenproces 

soepel verloopt en dat de initiatiefnemer al in een vroeg stadium duidelijkheid heeft over de 

vergunbaarheid.

Het vooroverleg kan op verschillende manieren starten:

• initiatiefnemers nemen rechtstreeks contact op met VTH; 

• accountmanagers en planadviseurs van het waterschap starten een vooroverleg;

• de gemeente betrekt VTH bij water-gerelateerde initiatieven;

•  de (nieuwe) Intake- en Omgevingstafel steekt het vooroverleg integraal en geformaliseerd in. 

Met de gemeenten en omgevingsdiensten zijn afspraken gemaakt wanneer het waterschap 

aansluit bij een Intake- of Omgevingstafel. 

Voor VTH cruciale aandachtspunten tijdens het vooroverleg zijn:

•  het ‘ja, mits’-gedachtegoed als uitgangspunt om initiatieven van derden mogelijk  

te maken binnen de doelstellingen van het waterschap;

•  het scheppen van heldere verwachtingen over termijnen, vergunbaarheid,  

het toetsingskader en benodigde informatie;

•  de schriftelijke vastlegging van het proces en van de gemaakte afspraken.

Hiermee zorgt VTH voor een complete en vergunbare aanvraag, waarmee de vergunning- 

procedure soepel en zoveel mogelijk binnen de wettelijke termijnen wordt doorlopen.

Vergunningprocedure
Aanvragen komen hoofdzakelijk binnen via het DSO. Hiermee start de formele procedure.  

Voor vergunningen volgt VTH in vrijwel alle gevallen de reguliere voorbereidingsprocedure  

(artikel 4.1 Awb). Volgens deze procedure moet binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag 

een besluit worden genomen, waarna bezwaar en beroep mogelijk zijn. Als er veel belangheb-

benden zijn of als er sprake is van een omvangrijk en omstreden initiatief, kan gekozen worden 

voor de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb). Deze procedure duurt 

6 maanden en geeft aan belanghebbenden de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. 

Na de toets op ontvankelijkheid (compleetheid en rechtsgeldigheid) start de beoordeling van 

de aanvraag. De beoordeling gebeurt op basis van wettelijk of bestuurlijk vastgelegde kaders. 

In het Besturingsmodel (bijlage 1) is per taakveld en activiteit aangegeven welke toetsingskaders 

een rol spelen en welke relatieve zwaarte een toetsingskader heeft. Waar nodig vraagt VTH 

intern advies voor bepaalde kaders, zoals ecologie, dijkveiligheid, beheer of (geo-)hydrologie. 

Het resultaat van de beoordeling is een conclusie over de vergunbaarheid van een initiatief. 

Deze conclusie vormt de basis voor het opstellen van de vergunning. Een vergunning is:

• handhaafbaar (juridisch correct, compleet en ondubbelzinnig);

• onderbouwd (conclusies en keuzes zijn onderbouwd);

• toegankelijk (begrijpelijke taal).

De complexiteit van de aanvraag bepaalt de intensiteit van de interne controle. Na deze interne 

controle wordt het besluit digitaal ondertekend conform de mandateringsregels en digitaal  

verzonden naar de initiatiefnemer. Besluiten worden gepubliceerd op de door het waterschap 

vastgestelde wijze (nu in het Waterschapsblad) en vermeld op de website. Vervolgens wordt  

de vergunning overgedragen aan Toezicht en Handhaving. Bij complexe zaken vindt overdracht 

van de vergunning plaats door middel van een startoverleg met de initiatiefnemer.

Wanneer tegen een vergunning bezwaar of beroep wordt aangetekend, neemt Juridische Zaken 

het voortouw. Het gaat hierbij om het schrijven van het verweerschrift en/of de pleitnotitie en 

het deelnemen aan de zitting bij de bezwarencommissie of de rechtbank. 

Meldingen
Voor bepaalde activiteiten die onder algemene regels vallen, geldt een meldplicht.  

VTH controleert of de binnenkomende meldingen vallen binnen de reikwijdte van de  

algemene regels. In bepaalde situaties kan VTH maatwerkvoorschriften opnemen.

Actualisatie vergunningenbestand
Jaarlijks toetst VTH het vergunningenbestand aan de hand van onder andere veranderingen  

in wetgeving, ruimtelijke ontwikkelingen en economische vooruitzichten. Het gaat hierbij om 

vergunningen met een langdurige looptijd, zoals industriële lozingen en permanente grond- 

wateronttrekkingen. Hiervoor volgt VTH de methode zoals uitgewerkt in bijlage 2.  

Als nodig wordt de vergunning geactualiseerd.
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5.2 Naleefstrategie 

Daar waar de overheid regels stelt, moeten interventies worden ingezet om de naleving van 

deze regels te bewerkstelligen. Toezicht en Handhaving gebruiken hiervoor de volgende  

naleefstrategieën:

• preventiestrategie;

•  handhavingsstrategie: 

- toezichtstrategie (onderdeel van de handhavingsstrategie); 

-  sanctiestrategie (onderdeel van de handhavingsstrategie); 

- gedoogstrategie (onderdeel van de handhavingsstrategie). 

Preventiestrategie 
Het vergroten van kennis en bewustwording bij burgers en bedrijven is van groot belang voor 

het creëren van draagvlak. Daarnaast dragen preventieve maatregelen bij aan het bewust  

naleven van regels en het voorkomen van onbewust overtreden van regels. 

Voorlichting 
Goede voorlichting bevordert het naleefgedrag. Deze voorlichting is een gemeenschappelijke 

taak van vergunningverleners en handhavers. Een voorbeeld uit de praktijk is het gezamenlijk 

bespreken van complexe vergunningen bij de initiatiefnemer. Voorlichting kan gaan over de  

reikwijdte en het belang van wet- en regelgeving of het uitvoerings- en handhavingsbeleid  

van het waterschap.  

Publiciteit 
Onder publiciteit wordt in dit verband verstaan: het openbaar maken van maatschappelijk  

relevante gegevens en zaken die de burger in staat stellen een oordeel te vormen over alle 

aspecten die met de uitvoering van de waterschapstaken te maken hebben. Hierbij houdt VTH 

altijd rekening met de AVG en het effect dat berichtgeving in de media kan hebben in relatie  

tot het beoogde doel. 

Handhavingsstrategie 
De handhavingsstrategie bestaat uit de toezichtstrategie, sanctiestrategie en gedoogstrategie. 

Toezichtstrategie 
Toezicht is het uitvoeren van controles zonder dat er sprake hoeft te zijn van een overtreding.  

In beginsel heeft het houden van toezicht een preventief karakter. 

Een verdere uitwerking van de verschillende vormen van toezicht staat in bijlage 3. 

Sanctiestrategie 
De Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) vormt de basis voor de sanctiestrategie. Het doel van 

de LHS is dat de handhavende instanties de handhaving zo uniform mogelijk aanpakken. De LHS 

zorgt voor een gelijk speelveld waarin het bestuursrecht en het strafrecht verbonden zijn. 

De aanleiding voor de LHS is tweeledig. Ten eerste was er de wens om een gelijk speelveld te 

creëren voor natuurlijke personen of rechtspersonen voor wie een bepaalde norm of voorschrift 

geldt. Ten tweede mag de maatschappij ervan uitgaan dat handhavers zodanig optreden dat 

het rechtsgevoel wordt gerespecteerd en de leefomgeving veilig, schoon en gezond blijft.

Het invoeren van de LHS door het waterschap waarborgt landelijke eenduidigheid en | 

rechtsgelijkheid in drie opzichten:

• iedere overtreding krijgt een passende interventie;

• het proces om tot een passende interventie te komen verloopt overal hetzelfde;

•  de positionering van een overtreding vindt plaats op basis van de gevolgen voor milieu, 

natuur, water, veiligheid, etc. en de intentie van de overtreder.

Vervolgens kan bestuursrechtelijk, strafrechtelijk of met een combinatie van beide  

worden opgetreden. 

Bestuursrechtelijk optreden is vooral gericht op het herstellen van de situatie, dat wil zeggen 

op het in overeenstemming brengen met de wet- en regelgeving, opdat vastgesteld beleid 

wordt geëffectueerd. In de meeste gevallen is een last onder dwangsom het meest passende 

bestuursrechtelijke sanctiemiddel. De hoogte van de dwangsom moet beargumenteerd zijn, 

rekening houdend met de eisen voor evenredigheid en proportionaliteit. Op de site van  

www.infomil.nl is een leidraad beschikbaar. VTH past een last onder bestuursdwang toe wanneer 

het noodzakelijk is dat de geconstateerde overtreding onmiddellijk moet worden beëindigd of 

wanneer de gevolgen van de overtreding direct ongedaan moeten worden gemaakt. 

Strafrechtelijk optreden is vooral gericht op het straffen van de overtreder en het wegnemen 

van zijn/haar wederrechtelijk genoten (concurrentie)voordeel. Strafrechtelijk optreden wordt 

gedaan door de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van het waterschap. Zij zijn 

bevoegd tot het opsporen van strafbare feiten en het opmaken van een proces-verbaal voor 

overtredingen van onder andere milieuwetgeving en Keur.  

De LHS is als bijlage 4 toegevoegd. In opdracht van de staatsecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat wordt momenteel op landelijk niveau gewerkt aan de LHS 2.0. In de LHS 2.0 zal de 

nadruk liggen op een juiste wijze van toepassen. Verder wordt een proces van beheren, evalue-

ren en actualiseren uitgewerkt en zal de LHS worden aangepast aan de nieuwe Omgevingswet. 

Naar verwachting wordt de LHS 2.0 eind 2021 vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevingsberaad. 

Handhaving op overtredingen door de eigen organisatie en andere overheden vraagt om een 

specifieke aanpak. VTH houdt, binnen haar wettelijke taken, ook toezicht op werkzaamheden en 

gedragingen van de overheid en zet waar nodig handhavende instrumenten in om gedrag te 

beïnvloeden of naleving af te dwingen. Dit betreft ook de activiteiten van het waterschap zelf. 

Voor handhavend optreden tegen de eigen organisatie is een protocol opgesteld (zie bijlage 5). 

Bij handhavend optreden tegen de eigen organisatie of andere overheden volgt VTH de  

uitgangspunten van dit protocol. 

Gedoogstrategie 
In beginsel treedt VTH op tegen een overtreding van een verbods- of een gebodsbepaling.  

Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor gedogen aan de orde kan zijn. 

Landelijk is een gedoogstrategie vastgesteld waarin staat wanneer gedogen aanvaardbaar is. 

Op grond van dit gedoogbeleid is het gedogen in bijzondere situaties mogelijk, te weten in 

overgangs- en/of overmachtssituaties. Daarnaast kan in gevallen met een zwaarwegend belang 

afgezien worden van handhavend optreden. Uit jurisprudentie komt de regel: 

‘Gedogen kan alleen worden aanvaard indien, na zorgvuldige afweging, de belangen van  

de gedoogde of derden meer zwaarwegend zijn dan het belang dat met de handhaving  

van de norm is gemoeid.’

Verder zijn in de landelijke gedoogstrategie procedurele eisen en inhoudelijke randvoorwaarden 

vastgelegd. Binnenkomende gedoogverzoeken en –beslissingen worden beoordeeld volgens 

het vastgestelde gedoogbeleid. Het waterschap heeft zich bestuurlijk hieraan geconformeerd. 

Een verdere uitleg over de gedoogstrategie is omschreven in bijlage 6.
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5.3 Communicatiestrategie VTH

Ondersteunend aan de hiervoor beschreven strategieën hanteert VTH een communicatie- 

strategie. Communicatie is essentieel om de doelstellingen van VTH en daarmee ook van  

het waterschap te verwezenlijken. De volgende principes zijn leidend in de communicatie.  

Waar, met wie en op welke manier we ook communiceren:

• we zoeken naar gemeenschappelijkheid (verbindend);

•  we geven inzicht in de keuzes die we maken en waarop die keuzes gebaseerd zijn (transparant);

•  we gebruiken begrijpelijke taal, zijn digitaal toegankelijk en dienstverlenend (toegankelijk);

•  we tonen persoonlijke betrokkenheid en sluiten aan bij beleving doelgroepen (persoonlijk  

en dichtbij).

Het principe ‘ja, mits’ is leidend om samenwerking en participatie te versterken. Het past bij de 

basis van samenwerken: luisteren naar de wensen en belangen die er zijn én andersom ook laten 

zien welke dilemma’s VTH vanuit haar expertise tegenkomt. Juist door daarover in gesprek te 

gaan, werkt VTH aan draagvlak bij de initiatiefnemers en meer begrip voor het werk dat VTH 

doet. De wettelijke taken, doelstellingen en bestuurlijke legitimiteit van de uitvoering vormen 

het kader waarbinnen VTH communiceert. 

33Aanleg van een overtoom voor recreatieboten bij de Oostdijk te Bunschoten.
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Middelen 

Om de doelstellingen te realiseren conform de uitvoeringsstrategieën zijn middelen nodig.  

Dit hoofdstuk beschrijft deze middelen op hoofdlijnen. De benodigde middelen zijn gecate- 

goriseerd in de onderdelen medewerkers, organisatie, voorzieningen en financiële middelen.

6.1 Medewerkers

Vergunningverlening, toezicht en handhaving is mensenwerk. Medewerkers zijn daarom veruit 

het belangrijkst e kapitaal van VTH. Bij het behalen van de doelstellingen spelen de capaciteit 

en de kwaliteit van de medewerkers een belangrijke rol. Om ook in de toekomst de VTH-taken 

conform wet- en regelgeving en eigen beleid te kunnen uitvoeren, is continue doorontwikkeling 

nodig. 

Capaciteit
De beschikbare capaciteit is vastgelegd in het formatieplan. Per 1 januari 2022 bestaat de  

formatie van het team Vergunningen uit 14.01 fte. De formatie van het team Toezicht en 

Handhaving is per 1 januari 2022 23,46 fte. 

De afdeling wordt aangestuurd door een afdelingshoofd. De teams worden aangevuld met  

tijdelijk ingehuurde medewerkers om VTH bij te staan bij pieken in de werkvoorraad of voor  

projectmatige activiteiten.

De omvang van de capaciteit is afgestemd op de wettelijke taken en het bestuurlijke  

ambitieniveau. Bij een toename van taken of bij een hoger ambitieniveau zijn er drie opties:

•  onderdelen verwijderen uit het bestaande takenpakket van VTH, voor zover dat mogelijk is 

binnen de wettelijke verplichtingen;

•  inhuur van externe medewerkers (vooral bij tijdelijke projecten of piekbelasting);

•  uitbreiding van de formatie, wanneer het gaat om structurele takenuitbreiding  

of verhoging van het ambitieniveau.

Kwaliteit
De taken, het niveau en benodigde kennis, vaardigheden en competenties zijn per functie  

vastgelegd in het functieboek. Om de kwaliteit van de medewerkers te borgen, is voor elke 

functie omschreven welke (verplichte) opleidingen en cursussen noodzakelijk zijn voor een 

goede taakuitoefening. Dit wordt bijgehouden in het nieuwe systeem LMS. Voor VTH gaat  

het om de volgende cursussen en trainingen:

•  leerlijn Omgevingswet: ontwikkeling van competenties, vaardigheden en kennis  

om te kunnen werken volgens de letter en geest van de Omgevingswet; 

•  her- en bijscholing BOA’s, verplicht vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie;

•  her- en bijscholing Toezichthouders;

•  omgaan met verschillende rollen en bevoegdheden: toezichthouder, onbezoldigd  

ambtenaar belast met de heffing en BOA;

•  training LHS: voor het waarborgen van een gelijk speelveld;

•  vaktechnische trainingen en opleidingen;

•  vaardigheidstrainingen zoals schriftelijke en mondelinge vaardigheden,  

digitale vaardigheden, adviseren en omgaan met agressie;

•  competentieontwikkeling (gesprekstechnieken, samenwerking, etc.)

34
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Gebruik van een drone door handhaver waterschap
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6.2 Organisatie

Een slagvaardige organisatie is een belangrijke randvoorwaarde voor VTH om de taken uit te 

voeren conform de wettelijke eisen en richtlijnen. Daarnaast wil VTH zich ontwikkelen tot een 

onderdeel van een netwerkorganisatie die in verbinding staat met haar omgeving.

Functiescheiding
De afdeling VTH bestaat uit twee gescheiden teams (team Vergunningen en team Toezicht & 

Handhaving), elk met één afdelingshoofd. Deze functiescheiding op organisatieniveau waar-

borgt dat medewerkers niet hun eigen vergunningen controleren en er geen blinde vlek  

ontstaat voor eigen fouten. Het voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’ is belangrijk 

voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij de werkzaamheden en stimuleert het lerend 

vermogen van de medewerkers. Bovendien is functiescheiding een belangrijke organisatorische 

conditie in de Kwaliteitscriteria.

Interne samenwerking 
Afstemming Vergunningen en Handhaving
Binnen de afdeling VTH is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen het team Vergunningen 

en het team Handhaving belangrijk. De handhavingsactiviteiten en -prioriteiten zijn een directe 

afgeleide van de verrichte activiteiten van vergunningverlening. Verleende vergunningen  

moeten daarom handhaafbaar zijn. Omgekeerd kunnen de resultaten en bevindingen van de 

handhavingsactiviteiten bepalend zijn voor de vergunningverlening. Daarnaast is samenwerking 

tussen vergunningverlening, toezicht en handhaving noodzakelijk voor de te volgen vergunningen- 

en handhavingsstrategie. Daarom is de organisatie zodanig ingericht dat tussen vergunning- 

verlener en waterschapsinspecteur een goede afstemming plaatsvindt.

Afstemming vindt plaats tijdens de volgende werkzaamheden:

• het beoordelen van aanvragen het opstellen van de vergunning;

• de overdracht vergunning naar toezicht en handhaving;

• het opstellen van het toezichtsplan;

•  de beoordeling van onderzoeken en plannen, die voortvloeien uit een vergunning,  

zoals sanerings- en onderzoeksplannen;

• constateringen van zaken die niet in overeenstemming zijn met de vergunning;

• de afhandeling overtredingen en/of incidenten;

• het beoordelen van milieujaarverslagen.

Naast deze afstemmingen op zaakniveau is periodiek overleg belangrijk. Organisatorische ont-

wikkelingen bespreekt VTH tijdens de teamoverleggen. Daarnaast is er periodiek management-

overleg tussen het afdelingshoofd en de teamleiders. De komende beleidsperiode zet VTH in 

op meer integraal overleg en gebiedsgerichte samenwerking. Het gaat daarbij om vakgroepen 

en het delen van kennis en ervaringen, maar ook over overleggen om het werkproces te  

monitoren en waar nodig bij te stellen. 

Naast opleidingen zijn de volgende elementen cruciaal om de kwaliteit van de medewerkers  

op het vereiste niveau te houden:

• aansturing en coaching door de teamleiders;

• vakgroepen om kennis onderling te delen;

• een buddysysteem om nieuwe medewerkers in te werken.

Doorontwikkeling
Externe ontwikkelingen, zoals de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de toename van 

criminaliteit, leiden tot een verzwaring van de taken van VTH. Dit heeft gevolgen voor de  

benodigde capaciteit en kwaliteit van de medewerkers. 

De Omgevingswet zorgt ervoor dat:

•  vergunningverlening, toezicht en handhaving complexer worden door toenemende  

afstemming met andere overheden en door de zorgplicht; 

•  de Vergunning Eigen Dienst leidt tot een toename van het aantal vergunningaanvragen 

(bovenop de meerjarige groeitrend) en daarmee tot meer controles;

•  het DSO een robuuste ondersteuning van het VTH-zaaksysteem vereist; 

•  meer ‘on-the-spot’ juridische kennis nodig is voor het beoordelen van zorgplicht-  

en complexe vergunning- en handhavingszaken;

•  de overheveling van de bevoegdheid rondom grondwaterkwaliteit extra taken  

met zich meebrengt.

Daarnaast ziet VTH een aantal ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de capaciteit  

en benodigde vaardigheden.

•  De toename van criminaliteit en ondermijning vraagt om verdere professionalisering  

van de BOA’s en om meer samenwerking met andere overheden.

•  Fiscaal-juridische kennis is nodig om de heffingstaken en discrepantieonderzoek  

te ondersteunen.

•  BRZO-inspecties (Besluit Risico Zware Ongevallen heeft als doel incidenten bij de 400 meest 

risicovolle bedrijven van Nederland te voorkomen) moeten worden geprofessionaliseerd.

•  Om meer informatie-gestuurd controles uit te voeren is data-analyse nodig.

Voor 2022 is het budget en daarmee indirect ook de formatie vastgesteld; dit is taakstellend 

voor de uitvoering. Na 2022 is uitbreiding van het budget en de formatie noodzakelijk om invul-

ling te kunnen geven aan de doelstellingen. Prioriteit ligt hierbij op het verwezenlijken van de 

inhoudelijke doelen en de kwaliteitsdoelen. Exacte cijfers zijn op dit moment nog niet te geven. 

De komende beleidsperiode kwantificeert VTH de gevolgen van de geschetste ontwikkelingen 

en geeft aan welke strategische keuzes er zijn. Uiteraard worden hierbij de ervaringen meegeno-

men die zijn opgedaan na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Financiële consequenties 

worden vervolgens in de begrotingscyclus verder onderbouwd en voorgelegd aan het dagelijks 

en algemeen bestuur.
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In samenwerking moet een duidelijke meerwaarde te zitten. Waar nodig, nuttig, efficiënt  

en/of effectief wordt door VTH samengewerkt met verschillende handhavende instanties.  

Ook behoort het elkaar informeren over de uitvoering van de eigen handhavingstaak tot  

de samenwerkingsafspraken.

Externe overleggen
Voor de externe afstemming met vergunnings- en handhavingspartners zijn diverse  

overlegvormen opgezet: 

• overleg met omgevingsdiensten;  

• provinciale milieu-overleggen; 

• lokaal handhavingsoverleg/Veilig Buitengebied;

• POT-overleg (agrarisch overleg UVW);

• Groen-netwerk (BOA-samenwerkingsverband voor het buitengebied);

• NOOT (agro-overleg noordelijke provincies);

• Landelijk overleg open teelt (agrarisch overleg UVW);

• Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC);

• BRZO Waterkwaliteitsbeheerders;

• BRZO Regio Oost.

Omgevingswet
Onder de Omgevingswet is meer samenwerking vereist tussen overheden als het gaat om voor-

overleg (Intake- en Omgevingstafels) en vergunningsprocedures. Binnen de verschillende regio’s 

worden (bestuurlijke) samenwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin onder andere termijn- 

afspraken staan voor het opstellen van meervoudige vergunningen, onderlinge advisering, 

Omgevingstafels en meer.. 

Hoewel de Omgevingswet daar niet primair op is gericht, zal Toezicht en Handhaving ook  

meer integraal uitgevoerd moeten worden. Daarnaast gaat het waterschap input leveren voor 

gemeentelijke verordeningen om de regelgeving beter op elkaar af te stemmen en om mogelijk 

een aantal doelen uit de gebiedsprogramma’s van het BOP te ondersteunen. Deze afstemming 

werkt VTH de komende beleidsperiode verder uit.

Organisatorische randvoorwaarden
Protocollen en werkinstructies 
Om op uniforme, transparante en navolgbare wijze te werken, zijn protocollen en werkinstructies 

opgesteld. Ook werkt VTH met checklists. De protocollen, werkinstructies en checklists worden 

regelmatig getoetst op actualiteit en aangepast als dat nodig of gewenst is. Het uitgangspunt is 

dat alle protocollen en instructies in MAVIM zijn terug te vinden. 

Mandatering
Om de VTH-processen doelmatig te laten verlopen, zijn korte lijnen nodig en liggen bevoegd-

heden op een laag niveau in de afdeling. De mandateringsregeling is vastgelegd in het ‘Besluit 

ondermandaat afdeling Vergunningen en Handhaving 2020’.

Roulatiesysteem
Kennis van het gebied en het bedrijvenbestand is belangrijk om gericht en doelmatig te kunnen 

optreden. De risico’s op belangenverstrengeling of subjectieve behandeling van overtredingen 

neemt echter toe bij een langdurige verbinding tussen een waterschapsinspecteur en een 

bedrijf of regio. Om dit te voorkomen hanteert VTH een roulatiesysteem. 

Vakinhoudelijke afstemming 
Voor complexe aanvragen en handhavingszaken is afstemming met medewerkers van andere 

afdelingen noodzakelijk. Het gaat hierbij veelal om vakinhoudelijk advies, vooral van de  

volgende medewerkers of vakgroepen:

•  juristen, voor het toetsen van complexe vergunningen en ondersteuning bij  

bestuursrechtelijk handhavend optreden;

•  team Grondzaken, wanneer een initiatief of overtreding plaatsvindt op eigendom  

van het waterschap;

•  medewerkers van Beheer Watersysteem en Beheer Waterketen, om de gevolgen van een  

initiatief op beheer en onderhoud te bepalen, voor het delen van waarnemingen in het veld, 

voor de jaarlijkse schouw en samenwerking tijdens het oppakken van klachten en meldingen;

•  specialisten op het gebied van waterkwaliteit, ecologie, (geo-)hydrologie, afvalwaterzuivering 

en waterveiligheid, voor advisering bij complexe aanvragen en controles;

•  accountmanagers en planadviseurs, om in een vroeg stadium initiatieven te beoordelen  

en de initiatiefnemers in contact te brengen met VTH;

•  project- en omgevingsmanagers, als initiatieven van derden onderdeel zijn van of invloed  

hebben op een uitvoeringsproject van het waterschap of vanuit hun rol als initiatiefnemer 

(Vergunning Eigen Dienst).

Overige afstemming 
Medewerkers van VTH en het team Communicatie hebben periodiek overleg om communicatie-

vraagstukken te bespreken in lijn met de communicatiestrategie (hoofdstuk 5) en het commu- 

nicatieplan. Daarnaast is afstemming nodig met het Klant Contact Centrum (KCC, ook wel 

Servicedesk genoemd), omdat bij het KCC de vragen en meldingen voor VTH binnenkomen. 

Externe samenwerking 
Voor de integrale uitvoering van de VTH-taken is samenwerking met andere instanties belang-

rijk. Het gaat hierbij om gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, Rijkswaterstaat, andere 

waterschappen, politie, veiligheidsregio’s (brandweer en GGD), de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegen- 

heid en het Openbaar Ministerie. De bundeling van inzet, kennis en ervaring resulteert in  

kwalitatieve en betrouwbare uitvoering van de VTH-taken. 

De samenwerking met verschillende partners gebeurt thema- of procesgericht. Met sommige 

partners is dat structureel, met andere op incidentele basis. Samenwerking vindt op drie  

niveaus plaats: 

•  strategisch niveau: afstemming over VTH-beleid en uitvoering, regionale samenwerking;

•  tactisch niveau: doelgroep- en ketengericht, analyses, trends, inzet van handhavings- 

instrumenten, aanpak van een probleem, informatie- en kennisdeling;

•  operationeel niveau: casusbesprekingen, acties, projecten, integrale aanpak,  

alle met een lokaal karakter. 

Tijdige en adequate afstemming met ketenpartners vereist een sterke politiek-bestuurlijke  

sensitiviteit van medewerkers.

Handhavingsafspraken
Om een eenduidig en consistent handhavingsbeleid te voeren, is het wenselijk dat Waterschap 

Vallei en Veluwe met de verschillende andere overheden afspraken maakt. Op deze wijze kan bij 

geconstateerde milieuovertredingen in vergelijkbare gevallen eenzelfde handhavingstraject 

worden ingezet. Daarnaast kan VTH, in geval van samenloop, in een vroegtijdig stadium contact 

leggen met de betrokken handhavende instanties, zodat gezamenlijk kan worden opgetreden. 
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•  Transportmiddelen De waterschapsinspecteurs maken gebruik van een dienstauto, die 

conform Arbo-eisen is ingericht. Voor het gebied Oost is een calamiteitenbus beschikbaar en 

voor gebied West een calamiteitenaanhanger. De aanhanger wordt in de komende periode 

vervangen door een calamiteitenbus. Het vastgestelde wagenparkbeheerbeleid is van  

toepassing op deze transportmiddelen. 

•  Bibliotheek en naslagwerken Alle medewerkers beschikken over een laptop/tablet en 

smartphone. VTH streeft naar zoveel mogelijk digitaal werken. Het zaaksysteem Powerbrowser 

heeft hierin een belangrijke functie.

Overige voorzieningen
Tot slot is een aantal praktische zaken geregeld die nodig zijn om de handhavingstaken goed  

uit te kunnen voeren. Alle waterschapsinspecteurs beschikken, naast een basisuitrusting die is 

afgestemd op de werkzaamheden, over een ontheffing voor de wegenverkeerswetgeving en 

een bewijs van toegang tot spoorwegterreinen. De waterschapsinspecteurs zijn uitgerust met 

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) om hun werkzaamheden conform de Arbowet veilig 

te kunnen uitvoeren. Uiterlijk begin 2022 zijn de BOA’s aangesloten op een portofoon (C2000), 

waarmee direct contact met de meldkamer kan worden gelegd. Ook hebben alle waterschaps-

inspecteurs dan een noodknop (SAFE-app-services), waarmee direct contact wordt gelegd met 

een externe alarmcentrale. 

Arbo
De waterschapsinspecteurs moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren. Dit is niet alleen  

belangrijk voor de kwaliteitsborging, maar ook voor de duurzame inzetbaarheid van de  

inspecteurs. De Arbocoördinator van Waterschap Vallei en Veluwe stelt voor de afdeling VTH 

een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op. Voor het thema veiligheid wordt in 2022 een 

RI&E uitgevoerd. Het team krijgt regelmatig voorlichting over Arbozaken en persoonlijke  

beschermingsmiddelen (PBM’s).

Urenregistratiesysteem 
Het waterschap heeft een urenregistratiesysteem dat inzicht geeft in de kwantitatieve tijds- 

besteding van medewerkers. Met de gegevens uit dit systeem worden kengetallen bepaald,  

die VTH gebruikt voor het opstellen van de jaarplanning. Daarnaast gebruikt VTH het uren- 

registratiesysteem voor de monitoring van de inzet van medewerkers. 

6.4 Financiële middelen 

De borging van de personele en financiële middelen vindt plaats via de begrotingscyclus waarin 

jaarlijks de vaststelling plaatsvindt van de beschikbare budgetten en formatie. In de begroting 

wordt concreet aangegeven welke bedragen beschikbaar zijn gesteld voor het VTH-proces in 

het betreffende jaar. De begroting is bepalend voor de prioriteitstelling van VTH.

 

Voor bedrijven geldt een roulatiefrequentie van minimaal 0,25. Dit betekent dat bedrijven  

minimaal om de vier jaar aan een andere toezichthouder krijgen toegewezen. Om te zorgen  

dat de gebiedskennis niet te sterk afneemt, wisselt iedere drie jaar 50% van de inspecteurs van 

gebied. Registratie en monitoring vindt plaats met behulp van het zaaksysteem.

Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsregeling
Het team Toezicht en Handhaving werkt met twee regio’s voor de bereikbaarheid bij incidenten 

of acute klachten (calamiteiten). In iedere regio heeft één inspecteur een week wachtdienst 

(24/7). Tijdens kantooruren worden klachten en meldingen opgenomen door het KCC en  

uitgezet bij een inspecteur. Buiten kantoortijd kunnen incidenten of acute klachten gemeld  

worden via 055-527 22 72. Met twee veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt om het water-

schap aan te sluiten op het P2000-communicatiesysteem. Bij een grote brand bijvoorbeeld 

wordt het waterschap opgepiept, waardoor VTH sneller ter plaatse is.

6.3 Voorzieningen

Voor een veilige, rechtmatige en efficiënte uitvoering van de VTH-taken zijn verschillende  

fysieke middelen en applicaties nodig, hier aangeduid als ‘voorzieningen’.  

Deze voorzieningen staan hieronder opgesomd:

•  Zaaksysteem Gegevens van meldingen, vergunningen, controles en bestuurlijke hand- 

havingsacties worden vastgelegd in het zaaksysteem PowerBrowser. Hiermee is goede dossier-

vorming geborgd en bovendien draagt het systeem bij aan een uniform werkproces in de keten. 

Daarnaast wordt het systeem gebruikt voor kwaliteitsborging en monitoring van de voortgang. 

De ontwikkeling en het beheer van PowerBrowser vindt plaats in SAW@-verband, een samen-

werking tussen Rijkswaterstaat en een tiental waterschappen.

•  Document Management Systeem (DMS) Voor archivering van documenten gebruikt VTH 

twee systemen: PowerZis voor de bestuursrechtelijke stukken en Verseon voor strafrechtelijke 

stukken, die conform de Wet politiegegevens (WPG) afgeschermd worden gearchiveerd.  

De komende beleidsperiode stapt VTH voor de strafrechtelijke gegevens over op het BOA 

Registratiesysteem (BRS) om te voldoen aan de eisen gesteld in de WPG. 

•  Registratie vragen, klachten en meldingen Vragen, klachten en meldingen worden 

geregistreerd in Planon. Als een melding of klacht een bestuursrechtelijk vervolg krijgt, wordt 

deze ook geregistreerd in PowerBrowser. 

•  Apparatuur Team Toezicht en Handhaving heeft de beschikking over apparatuur  

voor meting, bemonsteringen, opsporing, communicatie en diverse veiligheidsmiddelen.  

De apparatuur is ondergebracht in opslagruimtes in loods Kallenbroek te Barneveld en op  

de rwzi Apeldoorn. Voor de kalibratie en het onderhoud van de apparatuur zijn protocollen/

werkbeschrijvingen beschikbaar. 

•  Drones Team Toezicht en Handhaving heeft de beschikking over twee drones (inclusief  

warmtebeeldcamera). De drones worden in verschillende toezichtsituaties ingezet.

•  Slimmer Handhaven VTH is aangesloten bij het landelijke project ‘Slimmer hand- 

haven’. Dit is een gezamenlijk project met Rijkswaterstaat, Netherlands Space Office (NSO), 

Stichting Toegepast Waterbeheer (STOWA), Het Waterschapshuis en alle 21 waterschappen. 

Door een combinatie van hoge resolutie-satellietbeelden en luchtfoto’s kunnen veranderingen 

in de waterhuishoudkundige inrichtingen en infrastructuur effectiever en efficiënter worden 

gemonitord. 

FINANCIEEL
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Borging 

De samenhang tussen beleid en uitvoering is geborgd als de BIG-8 cyclus gesloten is.  

Een gesloten BIG-8 cyclus is niet alleen een eis vanuit de VTH Kwaliteitscriteria, het is ook  

essentieel voor de effectiviteit en de doelmatigheid van de inzet van VTH. 

7.1 BIG-8 cyclus

Onderste deel van de ‘8’ 
Jaarlijks beschrijft VTH in het V/HUP hoe zij invulling geeft aan de strategische doelen.  

Het V/HUP wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur. Aan het eind van ieder jaar ontvangt 

het dagelijks bestuur een jaarverslag. Hierin evalueert VTH de uitgevoerde taken en stelt zij  

zo nodig prioriteiten bij. Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn die van invloed zijn op het  

strategisch-beleidskader, stelt VTH het dagelijks bestuur hiervan op de hoogte. 

Bovenste deel van de ‘8’
Het algemeen bestuur wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen die uit het jaarverslag naar 

voren komen en die impact hebben op het strategisch-beleidskader. De bevindingen uit het 

jaarverslag vormen dus input voor het V/HUP van het volgend jaar, maar ook voor de herijking 

van het strategisch-beleidskader als daar aanleiding voor is.

UITVOEREN

PLANNING & 
CONTROL

operationele cyclus

strategische cyclus

STRATEGISCH 
BELEIDSKADER

OPERATIONEEL
BELEIDSKADER

RAPPORTAGE & 
EVALUATIE 

MONITORENVOORBEREIDEN

DEEL I
Bestuurlijk deel

DEEL II
Organisatie deel

FIGUUR 1: BIG-8 CYCLUS 

Voorbereiding (V/HUP)
In de V/HUP’s geeft VTH aan welke activiteiten voor het komend jaar gepland zijn. Het gaat 

daarbij om een prognose van het aantal binnenkomende aanvragen en meldingen, geplande 

actualisaties van vergunningen, geplande controles en projecten. De basis voor het V/HUP is  

de risicoanalyse uit het Besturingsmodel (bijlage 1) afgezet tegen de beschikbare capaciteit. 

Bevindingen uit voorgaande jaarverslagen en de eerste drie kwartalen van het voorgaande jaar 

die impact hebben op de jaarplanning, zijn ook onderdeel van het V/HUP. Zoals beschreven in 

hoofdstuk 4 hebben de primaire doelen prioriteit boven de gebiedsgerichte en responsieve 

doelen. VTH legt aan het eind van het kalenderjaar het V/HUP voor het komende jaar ter  

goedkeuring voor aan het dagelijks bestuur.
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Omgewaaide hoogspanningsmast Oosterwolde vastgelegd met drone.
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7.3 Borging beleidscyclus Omgevingswet

Bij de beleidscyclus van de Omgevingswet zijn meerdere onderdelen van het waterschap 

betrokken. In het Ketenregieberaad zijn de teams op managementniveau vertegenwoordigd  

die dagelijks betrokken zijn in deze cyclus, te weten de teams Leefomgeving, Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving, Data- en Gegevensbeheer en Juridische Zaken. Doel van dit overleg is 

het optimaliseren van de keten van planadvisering tot verwerking op de Legger en aanpassing 

van de Waterschapsverordening, waarbij de focus ligt op:

• navolgbaarheid van gerelateerde zaken;

• snelle en adequate uitwisseling van gegevens en taken;

• werken volgens de beleidscyclus van de Omgevingswet.

In 2022 start de Ketenbeheergroep: een afspiegeling van het Ketenregieberaad op operationeel 

niveau om medewerkers uit de keten te verbinden.

7.4 Overige kwaliteitscontroles en voortgangsbewaking

Kwaliteitsborging en voortgangsbewaking vinden ook plaats los van de bovengenoemde cycli. 

Hieronder zijn de belangrijkste activiteiten beschreven. 

Vier-ogenprincipe
Het uitgangspunt is dat een document pas wordt verstuurd nadat een andere medewerker dan 

de schrijver het document heeft beoordeeld: het zogenoemde vier-ogenprincipe. Deze regel 

geldt niet voor standaarddocumenten zoals ontvangstbevestigingen en aanbiedingsbrieven.

Planningen op team- en medewerkersniveau
De planning uit het V/HUP wordt vertaald naar planningen op team- en medewerkersniveau. 

Periodieke monitoring van de uren, prestaties en kwaliteitsdoelen gebruiken de teamleiders  

om waar nodig bij te sturen en tijdig te rapporteren aan directie of bestuur. 

Klantervaringsonderzoeken
Periodiek wordt een klantervaringsonderzoek gedaan op verschillende onderdelen van de VTH-

taken. De doelgroepen, zoals initiatiefnemers of agrariërs, worden onder andere via enquêtes 

bevraagd. Het doel hiervan is om de dienstverlening structureel te verbeteren, gebaseerd op  

de ervaringen van de doelgroepen. 

Audits
Jaarlijks vinden twee audits plaats: de KIWA-audit als onderdeel van de KIWA- certificering en 

een interne audit. De interne audit gebruikt VTH om nieuwe processen te toetsen of processen 

waar twijfels over bestaan grondig door te lichten. Bevindingen uit de audits worden opgeno-

men in het A3-jaarplan.

Monitoring
Behaalde resultaten en voortgang van de jaarplanning worden periodiek gemonitord.  

Het gaat hierbij onder andere om het aantal binnengekomen aanvragen, termijnen, uitgevoerde 

controles, naleefgedrag en urenregistratie. De gegevens zijn afkomstig uit het zaaksysteem, 

CODA en het urenregistratiesysteem. Deze gegevens gebruikt VTH om bij te sturen in de  

uitvoering als dat nodig is, en als input voor het jaarverslag.

Evaluatie (jaarverslag)
Op basis van de monitoringsgegevens vindt de evaluatie van het voorgaande jaar plaats.  

Met de evaluatie legt VTH verantwoording af over de inzet, prestaties en resultaten van het 

voorgaande jaar. Daarnaast beschrijft VTH in het jaarverslag in kwalitatieve zin wat het effect is 

van de resultaten. De evaluatie vormt de basis voor het jaarverslag. Het jaarverslag geeft daar-

naast aanbevelingen voor de volgende jaren en mogelijk ook input voor het herijken van het 

strategische kader. 

Het jaarverslag van het voorgaande jaar legt VTH aan het begin van het jaar voor aan het  

dagelijks bestuur. Als herijking van het strategisch-beleidskader nodig is, wordt het jaarverslag 

vervolgens voorgelegd aan het algemeen bestuur. 

Het jaarverslag gebruikt VTH ook voor externe vergelijkingen (benchmarks), zoals de 

Waterschapsspiegel, en als input voor audits. Ten slotte wordt het jaarverslag voorgelegd  

aan de Provincie Gelderland in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht.

7.2 Aansluiting op de Beleids- en Beheercyclus

In de periode van juli tot en met september worden de plannen opgesteld voor het volgende 

begrotingsjaar. In de begroting wordt de vraag beantwoord welke prestaties VTH in het komen-

de begrotingsjaar gaat realiseren en hoeveel uren en budget hiervoor beschikbaar zijn.  

De begroting vormt daarmee belangrijke input voor het V/HUP, omdat hierin de beschikbare 

capaciteit is vastgelegd. De begroting vormt daarnaast de basis voor het A3-jaarplan, waarin  

de ontwikkeling van de afdeling voor het komend jaar wordt beschreven.

Zodra de begroting in november door het algemeen bestuur is vastgesteld, heeft het algemeen 

bestuur ook toestemming gegeven om de budgetten voor het realiseren van de prestaties uit te 

geven. Daarmee kan het V/HUP definitief worden gemaakt.

Periodiek legt VTH via een managementrapportage (Marap) tussentijds verantwoording af.  

Deze verantwoording omvat de voortgang en een prognose voor de resterende periode van  

dat jaar. Het gaat hierbij zowel om de budgetbesteding als het realiseren van de prestaties zoals 

opgenomen in de begroting. De Maraps worden voorgelegd aan en besproken met de directie. 

De Maraps vormen de input voor de Burap en de ‘latest estimate’ aan het bestuur.

In de Eindmarap, die in februari wordt opgesteld, legt VTH verantwoording af over het volledige 

afgelopen begrotingsjaar. Wat is er gerealiseerd van de voorgenomen activiteiten uit de jaar-

plannen en hoeveel heeft dit uiteindelijk gekost? De Eindmarap moet congruent zijn met het 

jaarverslag. De Eindmaraps van de afdelingen vormen de input voor de jaarrekening van het 

waterschap. 
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Bijlagen

1   Besturingsmodel

2   Periodieke Toets Vergunningen

3   Toezichtstrategie

4   Landelijke Handhavingstrategie

5   Protocol optreden tegen overtredingen door 
de eigen organisatie en andere overheden

6   Gedoognotitie
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Diefstal van waterplanten uit een beek.




