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Inleiding. 
 
 
Voor u ligt het jaaroverzicht handhaving 2013. Aan het begin van 2013 hebben we een 
handhavingsprogramma opgesteld, dat door uw college is vastgesteld. Hierin hebben we 
vastgelegd op welke wijze we de beschikbare capaciteit voor handhaving wilden gaan 
inzetten. Dit overzicht geeft u inzicht in de handhavingsactiviteiten die we in 2013 hebben 
ondernomen en de wijze waarop wij dat hebben gedaan. 
 
De uitgangspunten die we daar bij hadden zijn: 

1. de doelstellingen, die door het bestuur in de voorjaarsnota en begroting waren 
opgenomen. 

2. de voor handhaving beschikbare capaciteit: 11,6 fte (incl. coördinator en 
beleidsmedewerker). 

3. de risico’s die ontstaan door niet-naleving van wetten en voorschriften bij de 
activiteiten die het watersysteem aangaan (risico-inventarisatie). 

4. de samenwerkingsafspraken, die zijn gemaakt met andere instanties, die met 
handhaving belast zijn. 

5. samenwerkingsactiviteiten met mede-waterbeheerders (Rijkswaterstaat, provincie 
Utrecht en aangrenzende waterschappen). 

 
Dit jaaroverzicht bestaat uit vier delen. 
Deel 1 geeft een cijfermatig overzicht van de in 2013 uitgevoerde werkzaamheden. Deze 
worden weergegeven in tabellen, waarna een korte toelichting volgt. 
Deel 2 geeft een overzicht van de resultaten over een langere periode, namelijk van 2010 tot 
en met 2013. Ook hier volgt een toelichting na de tabellen. 
Deel 3 geeft een bloemlezing uit de werkzaamheden in het veld, de wijze waarop deze 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, enkele bijzondere zaken die we daarbij zijn tegengekomen 
en een overzicht van de uitgevoerde sanctionering. 
Deel 4 geeft een evaluatie van de planning en uitvoering van handhavingsactiviteiten in 2013 
en de leerpunten daaruit voor het lopende jaar.
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Deel 1: Werkzaamheden in 2013 in cijfers. 
 
Hieronder zijn drie tabellen opgenomen over de tijdbesteding van handhaving, de aantallen 
controlebezoeken en de toetsing aan de doelstellingen. 
In het jaarprogramma zijn - als basis - de gewenste percentages van inzet van de 
beschikbare capaciteit gepland voor de daarbij genoemde soorten van activiteiten. Deze 
percentages zijn gebaseerd op de risico-inventarisatie die in 2012 en 2013 uitgangspunt was 
voor de planning. 
 
a) Tijdsbesteding:  planning en realisatie. 
De tijdbesteding is vastgelegd in PAS (tijdregistratie gerealiseerde uren) en is zoveel 
mogelijk per afzonderlijk geplande activiteit weergegeven in onderstaande tabellen. 
 
Tabel 1: toetsing tijdbesteding 

Afhandelen incidenten en calamiteiten 

Activiteit planning gerealiseerd 

Klachten keur  13 % Zie watersystemen: waterkwantiteit 
Klachten waterwet 8% 4,6% 
Totaal beschikbaar / besteed 21% 4,6% (+ deel van % waterkwantiteit) 

Waterkwaliteit 

Activiteit planning gerealiseerd 

industriële bedrijven – waterwet  12% 

industriële bedrijven – wabo 8% 

relatiebeheer en samenwerking 5% 

open teelt en veehouderij 10% 
glastuinbouw 2% 
waterbodem baggeren + baggerdepots 2% 

besluit bodemkwaliteit 2% 

overstorten 2% 

46,2% 

Totaal beschikbaar / besteed 43% 46,2% 

Watersystemen 

Activiteit planning gerealiseerd 

onttrekking en lozing van grondwater 13% 
onttrekking en lozing van grondwater bij 
bodemsanering 

1% 
17,6% 

waterkering 4% 6% 

waterkwantiteit 9% 16,7% (=incl. klachten keur) 

Totaal beschikbaar / besteed 27% 40,3%  (- % klachten keur) 

Heffing 

Activiteit planning gerealiseerd 

Meet- en tabelbedrijven  7% 7,9% 

(discrepantie) onderzoek 2% 1% 

Totaal beschikbaar / besteed 9% 8.9% 
 
Toelichting:  
Een groot verschil tussen gepland en gerealiseerd is te zien bij de afhandeling van klachten 
keur. Als bij een klacht blijkt dat een vergunning was afgegeven of een melding is gedaan en 
dat de werkzaamheden niet volgens de voorschriften werden uitgevoerd, dan is de 
tijdsbesteding geregistreerd als onderdeel van handhaving op keurvergunningen en 
-meldingen (in de tabel: “waterkwantiteit”). De tijdsbesteding wordt dan niet als afzonderlijke 
tijdsbesteding aan een klacht geregistreerd. 
Daarnaast is er een overschot bij waterkwantiteit (planning t.o. gerealiseerd) van 7,7%. Het 
is aannemelijk dat dit veroorzaakt wordt door de keurklachten die onder deze titel 
geregistreerd zijn. 



Jaaroverzicht handhaving 2013 (DM 807778) 7

Door een verschil in de onderverdeling van taken in de planning en de mogelijkheden om in 
PAS uren te registreren, bleek het niet mogelijk voor elke taak exact aan te geven hoeveel 
uren daaraan waren besteed. Dit is vooral bij de activiteiten rond de “Waterkwaliteit” het 
geval. Daarom zullen we in 2014 nagegaan op welke wijze de registratie van verrichte 
werkzaamheden kan worden aangepast om een nog betere vergelijking met de werkplanning 
mogelijk te maken. 
 
In 2013 was er de voorbereiding, per 1-1-2014 is het gerealiseerd: de belastingzaken worden 
voortaan uitgevoerd door de BghU. Voor de heffingstechnoloog houdt dit in dat 2013 het 
laatste jaar is dat zijn werkplanning in het jaarprogramma voor handhaving is opgenomen. 
Zijn werkplek blijft wel op afdeling Handhaving, maar planning en verantwoording vindt plaats 
bij de BghU. Van de in de tabel genoemde uren is een klein deel gemaakt door milieu-
inspecteurs, die bij de uitvoering van hun werkzaamheden tegelijk ook de rioleringssituatie bij 
betrokkenen hebben vastgesteld ten behoeve van de heffingsaanslagen. Ook hebben zij een 
bijdrage geleverd aan bemonstering ten behoeve van de heffing en aan discrepantie-
onderzoeken. Deze samenwerking blijft bestaan en zal dan ook in onze jaaroverzichten 
vermeld worden. 
 
b) Aantallen afgelegde bezoeken 
In de planning waren geen exacte aantallen vastgelegde bezoeken opgenomen. De reden 
hiervoor is dat dit sterk afhankelijk is van het aanbod van zaken en de wijze waarop de 
activiteiten door de aanvragers worden uitgevoerd. Ook het aantal “invliegers” is daarop van 
invloed. “Invliegers” zijn vergunningen, meldingen en incident-meldingen, die gedurende het 
jaar binnenkomen en ingepland moeten worden. Wel is in de planning een verwachting 
aangegeven van het aantal bezoeken, gebaseerd op ervaringen in voorgaande jaren.  
 
Tabel 2: toetsing afgelegde bezoeken 
Onderwerp Verwacht Uitgevoerd 

Klachten keur 225 124 

Klachten waterkwaliteit 175 284 

Industriële bedrijven (Waterwet + Wabo) 140 109 

Open teelt en veehouderijen  200 

Glastuinbouw 30 
209 

Overige lozingen 75 29 

Grondwater onttrekking en lozing 500 1113 

Vergunning en melding keur 100 511 

Heffing meetbedrijven  32 

Heffing (discrepantie)onderzoek  23 

 
Toelichting: 
Uit het hierboven vermelde overzicht kan worden geconstateerd dat er in het geheel meer 
bezoeken zijn gebracht dan we hadden verwacht. Dit geldt in het bijzonder voor 
grondwateronttrekkingen en keurzaken. Gebleken is dat bij deze vaak tijdelijke cq. 
eenmalige activiteiten de controle-bezoeken een kortere duur hebben, waardoor meer 
bezoeken kunnen worden afgelegd en dat deze werkwijze een goed beeld geeft van de 
uitgevoerde werkzaamheden en het nodige bijdragen aan naleving van de voorschriften. 
Maar ook moet worden geconstateerd dat dit gedeeltelijk ten koste gaat van de controles bij 
de permanente activiteiten van bedrijven en overige lozingen. Al eerder is gebleken dat 
regelmatige controle hier van belang is voor het behoud van een goed niveau van naleving 
van de voorschriften.  
Een goede prioritering is dus belangrijk om te voorkomen dat minder risicovolle zaken die 
zich dagelijks aandienen, teveel de aandacht opslokken, waardoor overige taken niet het 
toezicht krijgen, dat conform de risico-inventarisatie nodig werd geacht.  
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In 2014 werken we daarom verder aan twee instrumenten, die ons daar meer inzicht in 
kunnen geven: 

1. het vaststellen van de overtredingsdruk: nagegaan wordt bij hoeveel controles een 
overtreding wordt vastgesteld binnen een vastgestelde tijdperiode en wat de zwaarte 
van die overtredingen is. Op deze wijze kunnen we bij onze taken onderling 
vergelijken wat de resultaten van toezicht en handhaving zijn en of bijstellen van de 
planning nodig is. 

2. In 2012 zijn we begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden van prioritering 
van alle permanente en incidentele of tijdelijke activiteiten, waar toezicht en 
handhaving nodig is, om deze zo in te plannen dat het recht doet aan de risico’s bij 
die activiteiten. Dit onderzoek is in 2013 voortgezet door onze stagiaire Lisanne 
Vonk. Zij heeft onderzoek gedaan naar geautomatiseerde systemen in de markt, die 
deze planning kunnen ondersteunen. Het resultaat hiervan zal in 2014 bekend 
worden. 

 
c) Realisatie doelstellingen naleefgedrag 
In de voorjaarsnota en in de begroting 2013 is voor een aantal van onze taken een 
doelstelling en een prestatie-indicator opgenomen. Deze worden twee keer per jaar via de 
Burap aan bestuur gerapporteerd. In onderstaande tabel is de eindrapportage van 2013 
opgenomen. 
 
Tabel 3: toetsing doelstelling naleefgedrag 

Nr.1) Maatregel Afspraak / PI 
Realisatie 
2012 

Prognose 
2013 

Realisatie 
2013 

einddoelstelling 

150 
Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen 

Beëindigen 
geconstateerde illegale 
lozingen 

100% 100% 97,5 % 

Alle geconsta-
teerde illegale 
lozingen worden 
beëindigd 

151 
Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen 

Naleefgedrag bedrijven 
Waterwet, Wabo en 
Activiteitenbesluit 
(vergunning en Barim)  

70% 86,5% 88,5 % 
Naleefgedrag 
>90% 
gerealiseerd 

152 
Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen 

Naleefgedrag agrarische 
bedrijven 

92,5% 90% 89,1 % 
Naleefgedrag 
>90% 
gerealiseerd 

153 
Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen 

Naleefgedrag RWZI's 50% 85% 83,3 % 
Naleefgedrag 
>90% 
gerealiseerd 

154 
Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen 

Naleefgedrag grondwater 
onttrekkingen en 
lozingen 

90,1% 85% 82,5 % 

Naleefgedrag 
>90% 
gerealiseerd 
vanaf 2015 

 
Toelichting: 
De huidige doelstelling kent vanuit toezicht en handhavingsperspectief een paar nadelen: 

- Niet voor al onze taken is een doelstelling met prestatie-indicator vastgesteld. 
Bijvoorbeeld de bijdrage van toezicht en handhaving aan de kerntaken veilige dijken 
en voldoende water heeft nog geen plaats gekregen. 

- Onze werkwijze is veranderd: toezicht en handhaving wordt steeds meer 
geprioriteerd en informatiegestuurd. Dat betekent dat we gaan zoeken waar de kans 
op overtreding groot is. Dit geeft een vertekening van het naleefgedrag omdat we 
minder controles doen bij activiteiten waar alles goed loopt. 

Daarom zijn we al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van de overtredingsdruk (zie onder 
b). Wanneer we deze overtredingsdruk kunnen vaststellen geeft dit een beter beeld van de 
resultaten van toezicht en handhaving. Immers de kans op overtreding en de gevolgen van 
die overtredingen vormen de basis voor de berekening: hoe lager de overtredingsdruk hoe 
minder risico’s bij die betreffende activiteit. 
 

                                                 
1) Nummering van maatregelen overgenomen uit Bijlage 8 van de Begroting 2013 
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Ten aanzien van “beëindiging illegale lozing” is de norm om concrete overtredingen te allen 
tijde te beëindigen, vandaar dat daar de doelstelling 100% is. In 2013 is geen 100% naleving 
gerapporteerd omdat: 

1. er zaken zijn die wel zijn geconstateerd, maar nog niet beëindigd omdat de wettelijke 
procedures nog lopen. 

2. in een enkel geval werd geconcludeerd dat bepaalde zaken tijdelijk gedoogd moesten 
worden. Voor zulk gedogen is het handhavingsbeleid en de gedoogstrategie van 
toepassing. 
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Deel 2: Meerjarig overzicht van handhavingsactiviteiten. 
 
In onderstaande tabellen staat een overzicht van de handhavingsresultaten, vergeleken over 
de jaren 2010 tot 2013. De inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 zorgde 
voor een grote wijziging in de werkzaamheden voor toezicht en handhaving. Als start is dus 
2010 gekozen, omdat hierna de werkzaamheden vergelijkbaar zijn met onze huidige taken 
voor toezicht en handhaving. Ook is na die tijd in de meeste gevallen de uitvoering op 
voldoende vergelijkbare wijze geregistreerd. 
 
a) Tijdsbesteding: planning en realisatie: 
In een jaarprogramma is een verdeling gemaakt van de beschikbare capaciteit voor toezicht 
en handhaving. Op basis van de risico-inventarisatie is per taak aangegeven welke 
percentage van de tijd daaraan besteed zou moeten worden. In onderstaande tabel is in 
afwijking van de navolgende onderdelen alleen 2012 en 2013 weergeven, omdat de 
tijdregistratie vóór 2012 wezenlijk anders was. 
 
In de kolommen 2 en 3 staat de realisatie, in de kolommen 8 en 9 de planning voor de 
onderdelen waterkwaliteit, watersysteem en heffing in 2012 en 2013. 
In de kolommen 4 en 5 staat de realisatie, in kolommen 6 en 7 de planning, zoveel mogelijk 
onderverdeeld per taak, voor de jaren 2012 en 2013. 
De taken zijn geclusterd (zie kolom 10), op dezelfde wijze als in het jaarplan 2013 is 
aangegeven. 
 
Tabel 4: planning en realisatie 2012 en 2013 

% uren, realisatie volgens urenregistratie % uren gepland in jaarprogramma 
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waterkwaliteit 

waterwet, wet alg. 
bepalingen 
omgevingsrecht, 
relatiebeheer wabo 

25 industriële bedrijven 

open teelt en 
veehouderij, 
glastuinbouw 

44,3 37,1 

12 agrarische bedrijven 

waterbodem en 
baggeren, besluit 
bodemkwaliteit, riool 
overstorten 

3,9 

46,2 

5,7 6 overige lozingen 

klacht waterkwaliteit 

50,1 50,8 

1,9 4,6 8,4 8 

51,9 51 

afhandelen incidenten 

watersystemen 

onttrekking grondwater, 
bodemsanering 

19,5 17,6 11,7 14 grondwateronttrekkingen 

Keur - waterkering 5,3 6 3,7 4 

Keur - watersystemen 12,1 12,3 9 
keur 

klachten keur 

39,8 40,3 

2,9 
16,7 

12,6 13 

39,5 40 

afhandelen incidenten 

heffingen 

meet- en tabelbedrijven 7,9 7 beschikkingen / controle  

(discrepantie-)onderzoek 
10,1 8,9 10,1 

1 
8,5 

2 
8,6 9 

onderzoeken 
 



Jaaroverzicht handhaving 2013 (DM 807778) 11

b) Aantallen afgelegde bezoeken  
In de afgelopen jaren zijn de aantallen afgelegde bezoeken gerapporteerd, verdeeld over vijf 
doelgroepen. Deze doelgroepen zijn: 
Agrarisch: bedrijven met open teelt of veehouderijen en glastuinbouw 
Gwo: onttrekkingen en lozingen van grondwater (bronneringen en bodemsaneringen) 
Lbi: lozingen buiten inrichtingen, zoals huishoudelijk afvalwater, baggeren van waterbodems, 
riool-overstorten, lozingen bij onderhoud aan vaste objecten (bruggen, kades, gebouwen 
enz.) 
Industrie: bedrijven met directe lozingen op oppervlaktewater (Waterwet) en lozing op de 
riolering (indirecte lozingen - Wabo) 
Keur: waterkeringen en watersystemen 
 
Tabel 5: aantal per jaar afgelegde controlebezoeken 

aantal controlebezoeken 
  2010 2011 2012 2013 gemiddeld 
agrarisch 159 145 317 160 195 
gwo 451 727 631 952 690 
lbi 11 17 14 29 18 
industrie 223 125 71 76 124 
keur 139 301 213 364 254 

totaal 983 1315 1246 1581 1281 
 
Tabel 6: percentages bezoeken, verdeeld over de 5 doelgroepen 

percentages op basis van aantal bezoeken 
  2010 2011 2012 2013 gemiddeld 
agrarisch 16,2 11,0 25,4 10,1 15,2 
gwo 45,9 55,3 50,6 60,2 53,9 
lbi 1,1 1,3 1,1 1,8 1,4 
industrie 22,7 9,5 5,7 4,8 9,7 
keur 14,1 22,9 17,1 23,0 19,8 

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
De trend die hierin te zien is:  
Er worden meer bezoeken gebracht bij de activiteiten grondwateronttrekkingen en keur.  
Er is een afname te zien bij industriële bedrijven, bij de agrarische bedrijven is het aantal 
bezoeken wisselend en bij lozingen buiten inrichtingen is het aantal gelijk, maar wel 
voortdurend laag. 
 
In 2014 zal deze trend getoetst worden aan de risico-inventarisatie en aan de gegevens die 
we verzamelen over de overtredingsdruk en waar nodig wordt de bezoekfrequentie 
bijgesteld. 
 
Tabel 7: vergelijking van de aandacht per doelgroep  

   (percentages op basis van tijd en op basis van aantal bezoeken) 
 

  
% gepland op basis 

van tijd 2013 1) 
% op basis aantal 

bezoeken 2013 

agrarisch 12 10,1 
gwo 14 60,2 
lbi 6 1,8 
industrie 25 4,8 
keur 13 23,0 
 
1) Het totaal van deze kolom is geen 100%: er zijn nog andere werkzaamheden (heffingen, afhandeling klachten 
waterkwaliteit en afhandelen klachten keur), die op afwijkende wijze worden afgehandeld en dus niet op deze 
wijze kunnen worden vergeleken. 
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Opvallend is hierbij het volgende: 
1. Er zijn grote verschillen zichtbaar in het percentage geplande uren en het aantal 

afgelegde bezoeken bij gwo en industrie. Voor een deel is dit verklaarbaar uit de 
noodzakelijke voorbereiding, afstemming en duur van de bezoeken. Bij 
grondwateronttrekkingen (gwo) kunnen in korte tijd veel bezoeken worden afgelegd. 
Dit geldt in mindere mate ook voor keurbezoeken. Bij industriële bedrijven ligt de 
tijdsbesteding per bezoek een stuk hoger door afstemming met andere overheden, 
langduriger voorbereiding en de langere duur van de bezoeken zelf. 

2. Bij lozingen buiten inrichting (lbi) is het percentage afgelegde bezoeken lager dan het 
percentage gepland. Nagegaan wordt wat de oorzaak daarvan is. Het zou kunnen 
zijn dat de veelheid aan “invliegers” op andere taken hier mede oorzaak van is. 

Dit wil echter niet direct zeggen dat planning of prioritering van bezoeken niet klopt. Daarvoor 
zal verder onderzoek naar de oorzaken nodig zijn. Wel onderstreept dit het belang om via 
prioritering aan de “invliegers” sturing te geven, om te voorkomen dat daardoor qua risico 
hoger geprioriteerde werkzaamheden blijven liggen. 
 
c) Realisatie doelstellingen naleefgedrag 
Over de aangegeven periode zijn ook gegevens bijgehouden betreffende het naleefgedrag 
bij verscheidene activiteiten, waarbij wij toezicht houden en handhaven. Deze zijn in 
onderstaande tabel naast elkaar gezet.  
 
Tabel 8: realisatie doelstellingen. 

gerealiseerd naleefgedrag 1)   (in procenten) 

Prestatie indicator  / 
afspraak 

2010 2011 2012 2013 gemiddeld 

Beëindigen geconstateerde 
illegale lozingen 

2)    (95) 100,0   (100) 100,0  (100) 97,5   (100) 99,2 

Naleefgedrag agrarische 
bedrijven 

92,5   (90) 87,0   (90) 92,5    (90) 89,1    (90) 90,3 

Naleefgedrag grondwater 
onttrekkingen en lozingen 

88,9   (90) 77,0   (60) 90,1    (60) 82,5    (85) 84,6 

Naleefgedrag bedrijven 
Waterwet vergunning en 
Barim) 

90,5   (90) 82,0   (90) 70,0    (90) 88,5   (86,5) 82,8 

Naleefgedrag RWZI's x 100,0   (90) 50 3)   (90) 83,3 (85) 77,8 
1) tussen haakjes het percentage van de doelstelling, genoemd in voorjaarsnota en begroting 
2) behoudens nog lopende zaken konden de illegale situaties worden beëindigd 

3) gebaseerd op slechts 2 gecontroleerde rwzi's 
 
Toelichting: 
In de aangegeven periode waren alleen voor de in de tabel genoemde zaken prestatie-
indicatoren vastgesteld. De realisatie hiervan is jaarlijks gerapporteerd. 
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Deel 3: Illustratie van activiteiten toezicht en handhaving in 2013. 
 
In dit deel willen we een aantal activiteiten laten zien, die we in 2013 hebben ondernomen 
om uitvoering te geven aan onze taak: Toezicht en Handhaving. Het is een bloemlezing van 
wat we zoal tegenkomen in ons werk. Het geeft inkleuring aan het overzicht in deel 1 en laat 
de opvolging en de sanctionering zien, die noodzakelijk is om de gewenste naleving te 
verkrijgen. 
 
Vooraf 
Om dit werk in de volle breedte te kunnen doen, van toezicht, voorlichting en corrigerend 
optreden tot het opleggen van sancties waar dat nodig blijkt, hebben alle milieu-inspecteurs 
de permanente opleiding gevolgd voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze opleiding 
vergt jaarlijks een aantal lesdagen, waarin niet alleen inhoudelijke kennis wordt opgedaan, 
maar waar ook de samenwerking in het beheergebied wordt bestendigd en aandacht is voor 
communicatieve aspecten van ons werk. Op welke wijze spreek je mensen aan om hen te 
overtuigen om de regels en voorschriften na te leven. Aan deze “tone of voice” hebben we 
ook in onze brieven en aanschrijvingen aandacht gegeven, wat we ook in de toekomst zullen 
blijven doen. 
 
Ook de bestuurlijke afstemming had in 2013 onze aandacht. Nu er veel wetten gewijzigd en 
bevoegdheden aangepast zijn, was het moment gekomen om het handhavingbeleid te 
herzien. We hebben en concept Handhavingsvisie opgesteld, ter vaststelling door het 
Algemeen Bestuur, waarin op hoofdlijnen wordt vastgelegd welke kaders voor het college 
gelden voor de sturing op toezicht en handhaving en welke afwegingen er worden gemaakt 
bij sanctionerend optreden. Uitgaand van deze visie wordt door het college het 
Handhavingsbeleid vastgesteld. In dit Handhavingbeleid zijn de strategieën opgenomen voor 
het bevorderen van naleving, het houden van toezicht, het opleggen van sancties en het 
onder voorwaarden gedogen van activiteiten.  
De Handhavingsvisie doorloopt begin 2014 de bestuurlijke procedures. Wanneer de visie is 
vastgesteld zal het Handhavingsbeleid ter vaststelling worden voorgelegd aan het Dagelijks 
Bestuur. 
 
De bloemlezing van onze dagelijkse werkzaamheden is geclusterd op dezelfde wijze als in 
tabel 1. Daarbij is globaal weergegeven welke activiteiten we hebben ondernomen, op welke 
wijze samengewerkt kon worden, wat we daarbij zijn tegengekomen en wat de resultaten 
waren. 
 

Algemeen 
Afhandelen incidenten en calamiteiten 
Ook in 2013 hebben we de wachtdienst voor waterkwaliteit bemenst. De informatiemap, die 
hiervoor beschikbaar is, is vernieuwd en in gebruik genomen. In deze map zijn ook gegevens 
opgenomen om te bepalen wanneer een incident een calamiteit wordt. Daarom nemen we 
deel aan de werkgroep calamiteitenzorg. Het calamiteitenbestrijdingsplan “Waterkwaliteit” en 
de daarbij behorende bijlagen zijn aan vernieuwing toe. In 2013 zijn we hiermee begonnen, 
in 2014 zal dit worden afgerond. 
 
De volgende afbeelding is overgenomen uit het jaaroverzicht incidentmeldingen 2013. Hieruit 
blijkt dat er ten aanzien van de waterkwaliteit 284 klachten zijn binnengekomen. 
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Deze klachten zijn door ons onderzocht en waar nodig hebben we maatregelen laten nemen 

om de gevolgen te voorkomen, te beperken of weg 
te laten nemen. Dit wegnemen is niet altijd 
mogelijk, maar bijvoorbeeld bij olieklachten is dit 
met gebruik van olieschermen en olie-
absorberende doeken goed te doen. Bij grote 
hoeveelheden olie worden geen absorberende 
materialen gebruikt, maar wordt de olie opgezogen 
door een bedrijf, dat olie mag inzamelen, zoals op 
foto hiernaast is te zien.  
 
Naast incidentmeldingen op het gebied van 
waterkwaliteit zijn er ook melding over de 
waterkeringen en het watersysteem. Als het gaat 
om zaken die het beheer betreffen worden deze 
afgehandeld door WKB of WSB. Maar als er niet- 
vergunde werkzaamheden worden uitgevoerd, of 
er wordt gewerkt in strijd met de voorschriften, dan 
handelen wij de melding af. 
Dit jaar is naar schatting in 124 gevallen een 
melding afgehandeld met betrekking tot de 
naleving van de Keur van ons waterschap. Het 
gaat dan om voorschriften voor waterkeringen, 

voor het watersysteem en voor grondwateronttrekkingen. Exactere aantallen zijn lastig te 
geven, omdat het regelmatig voorkomt dat meldingen bij ons binnenkomen, maar dat de 
afhandeling door WSB of WKB wordt gedaan. Omgekeerd handelen wij ook meldingen af die 
daar zijn binnengekomen. 
In 2013 constateerden we dat bij nieuw verhard oppervlak in de nabijheid van 
oppervlaktewater de verplichte compensatie van berging van regenwater vaak niet wordt 
gerealiseerd. Dit is sinds december 2009 in de Keur vastgelegd. Er is een vergunningplicht 
wanneer meer dan 1000 m3 onverharde grond in het buitengebied wordt bebouwd of 
verhard. Gebleken is dat er regelmatig uitbreiding en nieuwbouw plaatsvindt, zonder dat 
hiervoor een Waterwetvergunning wordt aangevraagd. In 2014 gaan we daarom met een 
gebiedsgerichte aanpak op dit thema na op welke locaties een dergelijke uitbreiding heeft 
plaatsgevonden, om vervolgens de daarbij behorende compensatie alsnog te laten 
uitvoeren. 

Waterkwaliteit  
Ter bescherming van de waterkwaliteit houden wij toezicht bij bedrijfsmatige- en andere 
activiteiten, waarbij - direct of indirect - afvalstoffen, schadelijke of verontreinigende stoffen 
(direct of indirect) in het oppervlaktewater terecht (kunnen) komen. Dit doen we bij: 
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Industriële bedrijven - Waterwet 
Dit zijn bedrijven die een rechtstreekse lozing hebben op 
oppervlaktewater. Dit zijn bijvoorbeeld onze eigen 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. De lozingen die hier 
plaatsvinden kunnen, afhankelijk van het water waarop 
geloosd wordt, een grote invloed hebben op de 
waterkwaliteit. Bij één van de RWZI’s werd geconstateerd 
dat het fosfaatgehalte in de lozing regelmatig hoger was dan 
in de vergunning was voorgeschreven. In overleg met WSB, 
als beheerder van de waterkwaliteit, en ZB, als beheerder van de RWZI’s, is een oplossing 
gevonden door een defosfateringsunit te plaatsen (foto vorige blad), waarna weer aan de 
voorschriften kon worden voldaan.  
 
Industriële bedrijven – Wabo 
Deze bedrijven lozen hun afvalwater op de riolering, wat wordt aangeduid als "indirecte 
lozingen". Voor handhaving is de gemeente bevoegd gezag. Het waterschap is bevoegd om 
toezicht te houden en wij doen dit ook vanuit de belangen van het waterschap. Ten eerste 
komt het afvalwater immers terecht bij onze zuiveringen. Hierdoor kan de werking van de 
zuiveringsinstallatie worden aangetast, of de stoffen hopen zich op in het zuiveringsslib. Ten 
tweede kan het zijn dat ze worden geloosd op het oppervlaktewater, omdat de 
zuiveringsinstallatie de stoffen niet kan verwijderen, waardoor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater en van de waterbodem aangetast wordt. 
Omdat de gemeente bevoegd gezag is voor de handhaving van de "indirecte lozingen" en wij 
vanuit het waterschapsbelang ook bij die bedrijven toezicht houden, hebben wij met hen (in 
provinciaal verband, met alle waterschappen in de provincie Utrecht) een samenwerkings-
overeenkomst om deze werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren.  
 
Zo is er, samen met de heffingstechnoloog, een onderzoek gedaan bij een slachterij, waarbij 
bleek dat er veel te veel bloed op de 
riolering werd geloosd (zie foto). Dit behoort 
te worden afgevoerd. Het bedrijf heeft het 
inpandige bedrijfsriool zodanig aangepast 
dat er meer bloed wordt afgevangen en 
wordt afgevoerd naar een erkende 
verwerker.  
Ook bleek dat zuiveringsinstallaties bij 
bedrijven niet altijd goed worden beheerd, 
waardoor de beoogde werking teniet 
gedaan wordt en er ongezuiverd afvalwater 
wordt geloosd. 
 
Over het algemeen verloopt deze samenwerking goed, al blijkt wel dat de prioriteit van 
gemeente (en omgevings-diensten) meer gericht is op externe veiligheid bij bedrijven en 
minder op afvalwaterlozingen. Dit is een landelijke thematiek waarover in 2014 rapporten van 
de Unie van waterschappen en van de gezamenlijke koepels verwacht worden. 
 
Agrarische bedrijven 
Ook bij agrarische bedrijven houden we toezicht, bij de bedrijven zelf (op het erf) maar ook 
op de percelen waar gewassen geteeld worden, vanwege het gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen langs oppervlaktewater. De regels hiervoor stonden in het 
Besluit open teelt en veehouderijen, maar zijn nu – aangepast - opgenomen in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor ons en de branche vraagt zo’n wijziging in de wet een 
stevige extra inspanning. 
In enkele gevallen werd geconstateerd dat er meststoffen werden opgeslagen op een 
voorziening die niet (meer) vloeistofdicht was. Via de bodem liep het mestvocht in 
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oppervlaktewater. Deze afstroming werd beëindigd, voor het herstel van de mestopslag 
hebben wij contact opgenomen met de gemeente (of de betreffende omgevingsdienst). 
In één geval moest, nadat de last onder dwangsom niet tot het gewenste resultaat had 
geleid, met spoedbestuursdwang een erf worden schoongemaakt, omdat een steeds grotere 

hoeveelheid meststoffen in het 
oppervlaktewater terechtkwam (zie 
foto). Het terrein is gereinigd en er zijn 
regelmatig controles uitgevoerd om het 
schoon te houden. 
De glastuinbouwbedrijven in ons gebied 
zijn bezocht door handhavers van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn 
hebben veel ervaring met deze 
controles (honderden bedrijven) terwijl 
er bij ons slechts 32 
glastuinbouwbedrijven zijn. Er zijn 29 
bedrijven bezocht, waarbij in 4 gevallen 
een overtreding werd geconstateerd. 

Deze worden nu door eigen handhavers verder onderzocht en zullen in 2014 worden 
afgehandeld. 
In 2012 is er onderzoek geweest bij fruitteeltbedrijven met “waterdumpers”, waarbij water 
wordt gebruikt bij het transport van fruit. Dit water wordt daarna geloosd. Hierin zitten 
gewasbeschermingsmiddelen, zodat het niet op oppervlaktewater mag worden geloosd. Bij 
de 23 betreffende bedrijven hebben we in 2013 vastgesteld dat alle 
oppervlaktewaterlozingen beëindigd zijn. 
 
Overige lozingen (Bbk, Blah, Blbi)  

De voorschriften voor lozingen, die niet vanuit een bedrijf worden gedaan, zijn opgenomen in 
het Besluit lozingen buiten inrichtingen en het Besluit lozing afvalwater huishoudens, zoals 
lozingen van huishoudelijk afvalwater, werkzaamheden aan bruggen,sluizen en kades en 
baggerwerkzaamheden. Ook het 
lozen vanuit bronneringen valt onder 
dit besluit. Daarnaast zijn er 
werkzaamheden met grond, bagger 
en bouwstoffen die geregeld zijn in 
het Besluit bodemkwaliteit. Bij een 
verondieping van een zandwinplas 
hebben we toezicht gehouden of de 
gebruikte materialen voldeden aan 
de kwaliteitseisen (zie foto) en of de 
administratieve bepalingen voor 
herkomst en transport werden 
nageleefd. Hierbij zijn geen 
overtredingen vastgesteld.  
De lozingen van grondwater worden gelijktijdig met de onttrekking hiervan gecontroleerd, de 
gegevens hiervan zijn opgenomen onder “grondwateronttrekkingen” 
Uit de geregistreerde gegevens blijkt dat er slechts een klein aantal controles zijn geweest 
op de activiteiten, die tot de overige lozingen behoren. In 2014 moeten we nagaan of dit 
gezien de prioriteit terecht is, of dat de andere activiteiten een te groot beroep doen op de 
beschikbare capaciteit. 

Watersystemen 
Onder watersystemen vallen alle oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met 
bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. Wij maken 
hierbij onderscheid in 3 groepen: 
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Grondwater 
Bij veel activiteiten in de bodem is het noodzakelijk 
de grondwaterstand tijdelijk te verlagen (zie foto). 
Ook is er grondwaterwinning voor gebruik van 
grondwater in bedrijfsprocessen of als giet- en 
drinkwater in de agrarische sector. Vooral de 
kortdurende, kleine grondwateronttrekkingen 
vragen veel aandacht.  
 
Het onttrekken van grondwater is geregeld in de 
keur, evenals de voorschriften voor de kwantiteit bij 
het op oppervlaktewater lozen van dit water. De 
voorschriften voor de kwaliteit van het geloosde 
water staan in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Wanneer het water wordt geloosd op de 
bodem of in het riool is de gemeente het bevoegd gezag.  
Een vaak voorkomende overtreding is dat een melding wordt gedaan (dit kan voor 
onttrekkingen tot 100 m3 per uur), maar dat er in de praktijk veel meer wordt onttrokken. 
Voor die activiteit is een vergunning vereist. Bij de controle van een sleufbemaling werd dit 
vastgesteld, maar ook dat er door de afvoer van het water wateroverlast ontstond. Ook dit is 
niet toegestaan. De werkzaamheden werden daarom stilgelegd. Dit heeft enkele maanden 
geduurd, omdat de uitvoerder uiteindelijk met een andere aannemer in zee is gegaan. Na 
hervatting zijn de werkzaamheden volgens de voorschriften uitgevoerd.  
 
Bij dergelijke overtredingen is er regelmatig het dilemma dat stillegging onmogelijk is 
vanwege de grote schade die aan de bouwactiviteit zou ontstaan bij het stilzetten van de 
pompen. In die gevallen is het gedogen onder voorwaarden één van de mogelijkheden. In 
het handhavingsbeleid is hiervoor een gedoogstrategie van kracht. De noodzakelijke 
voorschriften ter voorkoming of beperking van schade dienen hierbij dan zo spoedig mogelijk 
te worden getroffen. Bij een ander project was er sprake van een grootschalige 
bodemsanering. De lozing, die hierbij nodig was, 
is door de uitvoerder zorgvuldig gemonitord, er 
zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Waterkeringen 
Op de keringen werden de geplande schouwen 
uitgevoerd. Regelmatig voorkomende 
overtredingen zijn het laten grazen van vee op de 
kering in de gesloten dijkperiode en het uitvoeren 
van werkzaamheden op de keringen zonder 
vergunning of in de gesloten dijkperiode. Een 
groot project aan de Lekdijk in Amerongen werd 
in het voorjaar door het waterschap zelf 
uitgevoerd: het verplaatsen van zo’n 70 oude 
knotwilgen en herstel van het talud en de 
kernzone van de Lekdijk, zoals op de luchtfoto 
hiernaast te zien is. 
Tijdens gerichte surveillances in het weekend 
werd geconstateerd dat enkele personen zich 
met auto’s of quad’s op het dijklichaam en in de 
beschermingszone  van de Lekdijk bevonden, 
buiten de daarvoor bestemde afritten en paden. 
Een enkeling was daar zelfs aan het crossen. Zij 
ontvingen hiervoor een bestuurlijke 
strafbeschikking. 
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Waterkwantiteit en -systeem 
Ook bij het toezicht op de watersystemen bestaan veel van de werkzaamheden uit 
controlebezoeken, om na te gaan of de voorschriften bij vergunningen en meldingen worden 
nageleefd. Opvallend was dat er zeer regelmatig geconstateerd werd dat er nieuw verhard 
oppervlak was aangebracht (aanleg erfverharding en parkeerplaatsen, nieuwbouw grote 
bedrijfshallen) van meer dan 1000 m2. Hiervoor is sinds 2009 een vergunning nodig, waarin 
dan ook compensatie wordt voorgeschreven. Deze vergunning ontbreekt vaak. Op onze 
eigen website wordt daarom extra aandacht hiervoor gevraagd. Aan de gemeenten is 
verzocht om dit bij het verlenen van bouwvergunningen en op gemeentelijke websites ook te 
doen. Er wordt een project voorbereid om in 2014 gebiedsgericht het aanbrengen van 
verhard oppervlak in kaart te brengen en daarop te handhaven. 
 

Een ander nieuw project is het nautisch toezicht 
dat gehouden moet gaan worden op de 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel, waarvoor wij 
bevoegd gezag zijn geworden. We hebben 
overleg gehad met Rijkswaterstaat over alle 
activiteiten en werkzaamheden die voor dit 
nautisch toezicht moeten worden uitgevoerd. We 
hebben zelf in 2013 op de Gekanaliseerde 
Hollandse IJssel nog geen toezicht uitgevoerd, 
maar zijn wel met Rijkswaterstaat meegevaren 
om kennis op te doen over de wijze waarop zij 

dit toezicht altijd hebben uitgevoerd (zie foto). In 2014 gaan wij dit toezicht uitvoeren en er 
zal daarom tijd worden gereserveerd om de vaart er in te krijgen.  
Wel hebben we een aantal malen op de Kromme Rijn toezicht gehouden op de naleving van 
het verbod om daar met gemotoriseerde vaartuigen zonder vergunning te varen. Dit bleek 
ook nodig te zijn, want bij elke surveillance troffen we motorboten aan, waarvan de 
schipper/eigenaar geen vergunning had. Omdat 2013 het eerste jaar was dat dit toezicht 
werd uitgevoerd is volstaan met een waarschuwing aan de betreffende personen. In 2014 
wordt dit toezicht voortgezet, waarbij zo nodig ook repressief wordt opgetreden. 
 
In het rayon IJssel is de diepteprofielschouw uitgevoerd. Er moesten 938 bestuurlijke 
waarschuwingen worden verzonden, om de aangelanden er toe te brengen het onderhoud 
aan de watergangen uit te voeren.  
De diepteprofielschouw in rayon Leidsche Rijn werd vervolgd met een hercontrole, welke 
leidde tot 12 aanschrijvingen met een last onder bestuursdwang. Dit houdt in dat wij de 
werkzaamheden uitvoeren op kosten van de eigenaar, wanneer dit na een 
begunstigingstermijn nog niet is gedaan. 
Met de najaarsschouw 2013 zijn 580 bestuurlijke waarschuwingen verzonden. De 
afhandeling hiervan vindt plaats in 2014. 

Heffingen 
Heffing en invordering meetbedrijven 2) en tabelbedrijven 3) 
In 2013 is de definitieve aanslag berekend van de meetbedrijven voor het jaar 2012. De 
heffingopbrengst van de 32 bedrijven die de vervuilingswaarde meten en bemonsteren is 
met ruim 45.000 vervuilingseenheden nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2011 (€ 
2,46 mln. in 2012 en € 2,48 mln in 2011). Ter controle op de door de bedrijven opgegeven 
vervuilingswaarden zijn er in 2013 23 bedrijfsbezoeken gebracht, waarbij 11 controle-
monsters werden genomen. 
                                                 
2 meetbedrijf: de heffing wordt vastgesteld op basis van meting, bemonstering en analyse, die het bedrijf in de  
                       loop van het jaar zelf uitvoert en aan het waterschap opstuurt. Deze verplichting is vastgelegd in  
                       een meetbeschikking de die heffingstechnoloog verzorgt. 
3 tabelbedrijf: de heffing wordt bepaald aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten, bijlage 2 van de  
                       Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. 
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(Discrepantie)Onderzoeken 2013 
Het afvalwater van een zuivelproducent zorgde 
voor problemen in de vacuümriolering door een 
verdubbeling van het lozingsdebiet (en daarmee 
ook de vervuilingswaarde) en door een veel te 
hoge zuurgraad. Op grond van onze bevindingen 
wordt een nieuwe rioolaansluiting op de 
persleiding gerealiseerd, waarna de exacte 
vervuilingswaarde door middel van meten en 
bemonsteren kan worden vastgesteld voor dit 
bedrijf.  
Voor een kaasveredelingsbedrijf werd in 2013 het 
volledige bedrijfspand vernieuwd. Na afronding 
van de nieuwbouw van het bedrijf wordt in 2014 
onderzoek gedaan, omdat de verwachting is dat 
de vervuiling (in vervuilingseenheden) van de lozing zal stijgen.  
Gedurende 3 weken hebben we onderzoek gedaan bij een vleeswarenbedrijf  
(meetopstelling zie foto). De gemeten vervuilingswaarde heeft geleid tot een hogere 
tabelklasse-indeling en een meeropbrengst van 370 vervuilingseenheden (ruim € 21.000,-).  
 
Met ingang van 1 januari 2014 voert de BghU namens de gemeenten Utrecht, De Bilt en het 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de heffing en invordering van lokale 
belastingen uit. De voorbereidingen voor de verhuizing naar Utrecht in oktober 2013 hebben 
in het laatste kwartaal geleid tot veel extra administratieve werkzaamheden. De 
heffingstechnoloog maakt functioneel en rechtspositioneel als ‘inspecteur bedrijven’ deel uit 
van BghU. Hij blijft uit praktische overweging wel een werkplek houden en operationeel deel 
uitmaken van het team Handhaving bij het waterschap. 
 
Overzicht van de uitgevoerde sanctionering. 
De algemene werkwijze van handhaving houdt in dat we bij het constateren van een 
overtreding de betrokkene(n) eerst wijzen op de fouten die we hebben waargenomen en hen 
informeren over de juiste werkwijze. Hierna maken we afspraken op welke wijze één en 
ander hersteld wordt, wat we daarna ook controleren. Deze werkwijze ligt vast in beleid en 
protocollen.  
 
Er zijn daarvoor ongeveer 1100 uitgaande brieven door de handhavers verzonden. In de 
meeste gevallen leidde dit tot een oplossing van het geconstateerde probleem. Verdere 
sancties waren daar niet nodig. 
 
Wanneer de gemaakte afspraken niet waren nagekomen werd wel een 
handhavingsprocedure gestart. Dit blijkt -naast de schouwbrieven- uit de 79 aanschrijvingen 
met een bestuurlijke waarschuwing dat het uitblijven van herstel tot sancties zou leiden. In de 
meeste gevallen was dit voldoende om de overtreding te doen beëindigen.  
 
Maar er waren ook overtredingen, waar het nodig bleek een sanctie op te leggen. Hierbij is 
5x een dwangsomprocedure gestart. De overtreder verbeurt daarbij een dwangsom zolang 
de overtreding voortduurt, of wanneer deze opnieuw gepleegd wordt. In 1 procedure is de 
dwangsom 8x verbeurd verklaard, tot het aangegeven maximum van €3500,=. Tegen één 
opgelegde last onder dwangsom is beroep ingesteld, dit is nog in behandeling.  
Daarnaast is er 2x een last onder bestuursdwang opgelegd. De eerste last werd door ons 
met spoed uitgevoerd in het belang van de kwaliteit van het oppervlaktewater. De tweede 
last behoefde niet te worden uitgevoerd, nadat afspraken over de afhandeling waren 
gemaakt.  
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De afhandeling van de constateringen, die tijdens de schouw waren gedaan, leverden 
uiteindelijk nog 12x een last onder bestuursdwang op. Verreweg de meeste ingelanden 
voerden voor die tijd het onderhoud alsnog uit.  
 
Daarnaast zijn er ook overtredingen geconstateerd, die strafrechtelijke werden afgehandeld. 
In 21 gevallen werd hierbij een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd. 2013 was het eerste 
volledige jaar dat dit instrument kon worden ingezet. De afhandeling hiervan is uitgevoerd 
door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Er zijn op dit moment 7 boetes geïnd, 
met een totaalbedrag van €7.600,- , 4 strafbeschikkingen zijn er nog te innen, met een 
totaalbedrag van €16.500,-. Tegen 7 strafbeschikkingen is verzet aangetekend. Deze zullen 
door de rechter worden getoetst, 3 strafbeschikkingen zijn om onbekende redenen nog niet 
afgehandeld bij het CJIB. De oorzaak hiervan wordt nog onderzocht. Voor deze 
werkzaamheden ontvangen wij jaarlijks een subsidie van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie van €12.500,-. Hiervan worden de (bij-)scholingskosten van de Boa’s betaald. 
Naast de strafbeschikkingen zijn er 9 processen-verbaal en 1 boeterapport opgemaakt. Deze 
laatste is voor afhandeling verzonden naar de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit 
(NVWA). 
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Deel 4: Evaluatie planning en resultaat. 
 
Dit alles leidt tot de volgende conclusies: 
Conclusie 1: 
Er is dus veel werk verzet om te waarborgen dat voorschriften, die gegeven zijn ter 
bescherming van veiligheid en milieu, worden nageleefd. Ook blijkt dat het signaleren van 
overtredingen, en het vervolgens informeren van de overtreder in veel gevallen al tot een 
oplossing leidt. De in de begroting opgenomen doelstellingen zijn allemaal nagenoeg 
gehaald. Het feit dat de geconstateerde naleving iets is achter gebleven bij de verwachting is 
verklaarbaar vanuit de start van meer informatiegestuurde handhaving. 
Conclusie 2: 
We krijgen steeds meer grip op inzet van de beschikbare capaciteit. Het uitwerken van de 
risico-inventarisatie in 2013 vormt daarbij een goed uitgangspunt voor de komende jaren. 
Conclusie 3: 
De sturing op de inzet moet nog verbeterd moet worden. Het ontwerpen van een 
planningsmodule voor afhandeling van het jaarlijks uit te voeren toezicht is daarvoor een 
belangrijk onderdeel. Betreffende de inzet moeten we in 2014 nagaan of het lage aantal 
controle van lozingen buiten inrichtingen gerechtvaardigd is, of dat dit op grond van de 
risico’s moet worden bijgestuurd. 
Conclusie 4: 
In 2014 moeten tijdschrijven en zwaarte van de geconstateerde overtredingen uitvoeriger  
worden geregistreerd. Dit is noodzakelijk om de overtredingsdruk per taak beter te kunnen 
bepalen. Met deze overtredingsdruk kan vervolgens de inzet zo nodig worden bijgestuurd. 
Conclusie 5: 
Bij het meerjarig overzicht van de aantallen afgelegde bezoeken is een trend waargenomen 
over de verdeling van deze bezoeken over de 5 doelgroepen (blad 7). Geconstateerd is dat 
er vooral bij grondwateronttrekkingen en keurzaken een flinke toename is te zien van het 
aantal bezoeken. Dit is goed, omdat hierbij ook continue activiteiten in het veld worden 
uitgevoerd. Maar het laat ook de opgave zien die er ligt: een handhaver kan bij het 
keurtoezicht, om zo te zeggen, elke dag voor een week werk binnen halen. 
Het meerjarenoverzicht laat zien dat er na 2009 een flinke afname is van controlebezoeken 
bij industriële bedrijven en lozingen buiten inrichtingen. Eén van de redenen hiervoor is dat 
bij industriële bedrijven de gemeenten bevoegd gezag zijn geworden voor bedrijven die hun 
afvalwater op de riolering lozen (z.g. "indirecte lozingen"). Hierdoor is het aantal door ons 
afgelegde controlebezoeken bij deze bedrijven in de loop der jaren dus fors afgenomen. 
Het  waterschap heeft toezichthoudende bevoegdheden en maakt hiervan gericht gebruik (in 
samenwerking met het bevoegd gezag) voor categorieën van bedrijven die een risico 
vormen voor de RWZI. Wanneer incidenten of calamiteiten het zuiveringsproces verstoren of 
de kwaliteit van het oppervlaktewater achter de RWZI verslechteren, is de expertise op het 
gebied van bedrijfsafvalwater en kennis van de aangesloten bedrijven en hun lozingen 
onontbeerlijk, om de oorzaak hiervan op te sporen en weg te nemen. Het is onze zorg dat 
het aantal controlebezoeken wel voldoende op peil blijft om te waarborgen dat we deze 
expertise blijven(d) behouden.  
Dit geldt ook bij het toezicht op lozingen, die niet door bedrijven, maar door activiteiten in het 
veld worden veroorzaakt (lozingen buiten inrichtingen).  
De risico-inventarisatie en de meting van de overtredingsdruk zijn daar beide voor nodig om 
te kunnen toetsen en om hieraan sturing te geven. 
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