
Motie ‘ONDERWEG NAAR MORGEN’ 

NAAR AANLEIDING VAN AGENDAPUNT 4.1 BEGROTING Bestuur van Waterschap Vallei en 

Veluwe d.d. 22 november 2021 

 

Het Algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe in vergadering bijeen op 22 

november 2021 

Constaterende dat 

- (milieu) handhaving in zijn algemeenheid weinig effectief is zoals o.m. uit een 

onderzoek onder omgevingsdiensten bleek 

- Waterschap Vallei en Veluwe in het eindrapport ‘Keurig Toezicht’ heeft 

geconcludeerd dat er veel werk aan de winkel is om ook in eigen huis de zaak op orde 

te brengen 

- In het begrotingsvoorstel voor 2022 voor doorontwikkeling 0,3 mio beschikbaar komt 

- In het beleidsplan VTH  aangegeven wordt  dat budget de beperkende factor is en in 

de begroting staat dat het budget ontoereikend is om de gestelde doelen te bereiken 

- Waardoor nog geen gebiedsgerichte of responsieve doelen verwezenlijkt kunnen 

worden 

- Pas na 2022 beoogd wordt budget toe te voegen om invulling te geven aan de 

doelstellingen 

Overwegende dat  

- Toezicht en handhaving onlosmakelijk deel uitmaken van de beleidscyclus 

- De waterkwaliteit nog ver achter blijft bij de gestelde (KRW-)doelen 

- Voor 2027 er alles aan gedaan moet zijn om maatregelen te nemen om die doelen 

wel te halen 

Verzoekt het College van D&H 

De verdere uitwerking van het beleid van budget gestuurd naar doelgestuurd voortvarend 

op te pakken en daarbij verder te gaan dan alleen een oriëntatie op een meer concrete 

invulling van de gebiedsgerichte en responsieve doelen en daarover het algemeen bestuur in 

het eerste kwartaal van 2022 daar nader over te informeren met de inzet om zo spoedig 

mogelijk de formatie aan te passen in het licht van de gewenste doelstellingen.  
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