
 

Kennis nemen van: 

het Jaarverslag VTH 2020. 

 

Inleiding 

In het Jaarverslag VTH 2020 zijn de resultaten weergegeven van de uitvoering van de 

vergunningverlening- en handhavingstaken in kader van de Waterwet over het jaar  

2020. Het opstellen van een jaarverslag is een wettelijke verplichting vanuit de landelijke 

VTH Kwaliteitscriteria en is daarnaast de rapportage aan de provincie Gelderland in het 

kader van interbestuurlijk toezicht (IBT). Deze rapportage is op 25 mei 2021 door 

Dijkgraaf en Heemraden behandeld. 

 

Beoogd effect 

Het opstellen van het jaarverslag is een wettelijke verplichting. Het jaarverslag is door 

het dagelijks bestuur goedgekeurd. Vervolgens is het jaarverslag ook ter kennisname 

doorgeleid naar het algemeen bestuur. Het jaarverslag geeft nadere toelichting op het 

onderdeel van de jaarrekening 2020 dat gaat over VTH. Vervolgens zal het jaarverslag 

worden voorgelegd aan de provincie Gelderland in het kader van IBT.  

 

Argumenten 

1. Met het jaarverslag legt VTH verantwoording af voor de inzet en geleverde 

prestaties. Daarnaast zijn in het jaarverslag de belangrijkste ontwikkelingen van 

2020 benoemd; 

2. De conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag vormen input voor bijstelling 

van de planning van 2021 en geven richting voor het op te stellen Beleidsplan 

VTH 2022-2027; 
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3. Het jaarverslag VTH 2020 geeft een nadere toelichting op de jaarrekening VTH 

2020;   

4. Met het jaarverslag VTH 2020 wordt voldaan aan de wettelijke eisen zoals 

gesteld in de VTH Kwaliteitscriteria (procescriteria);  

5. Het goedgekeurde jaarverslag VTH 2020 wordt voorgelegd aan het dagelijks 

bestuur van de provincie Gelderland in het kader van interbestuurlijk toezicht 

(IBT) op onze wettelijke taken.  

 

Kanttekeningen 

Verruwing van de samenleving leidt tot aanpassing van de manier van inspecteren. 

Daarbij wordt steeds duidelijker wat de impact is van de Omgevingswet op de capaciteit 

(kwantitatief en kwalitatief) van VTH. 

 

Financiën 

N.V.T  

 

Vervolg 

VTH Kwaliteitscriteria  

Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd  in de Wet Algemene 

Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van 

bestuur (Besluit omgevingsrecht en Ministeriele regeling omgevingsrecht). Dit zijn de 

zogenaamde procescriteria. De procescriteria bevatten de eisen die gesteld worden aan 

de sluitende beleidscyclus: de BIG-8 cyclus. Het jaarverslag VTH 2020 is een verplicht 

onderdeel van deze procescriteria.  

 

Interbestuurlijk toezicht (IBT) 

De aan de provincie Gelderland toegezonden jaarverslag VTH 2020 in het kader van 

interbestuurlijk toezicht wordt beoordeeld op volledigheid en actualiteit. Hierbij wordt de 

mate van horizontale controle en mogelijkheden voor interventie door het algemeen 

bestuur meegenomen in de beoordeling. Het ingediende jaarlijkse verslag is voorzien van 

speer- en verbeterpunten.  

 

In het jaarverslag 2021 volgt een terugkoppeling van de verbeteracties. Indien geen 

verbeteracties zijn opgenomen of indien geen afschrift van de verslaglegging is 

toegestuurd, zal de provincie zo nodig handelen conform de interventieladder. Dit geldt 

eveneens wanneer er taakverwaarlozing wordt geconstateerd.  

 

Bijlagen 

- Jaarverslag VTH 2020 

 

 


