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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan het Jaarverslag over de uitvoering van de
provinciale WH-taken in 2020. Ondanks dat de werkzaamheden zijn beïnvloed
vanwege de beperkingen als gevolg van Corona, hebben we de in het Uitvoe-
ringsprogramma WH 2020 gestelde doelen grotendeels kunnen behalen.

ln het jaarverslag wordt ingegaan op de activiteiten die binnen de eigen provin-
ciale organisatie door het team WH zijn uitgevoerd in 2020. Hieronder lichten wij
een aantal bijzonderheden toe.

- Toezicht en handhaving algemeen
Door de beperkingen in de samenleving als gevolg van corona is het uitoefenen
van toezicht en handhaving beïnvloed. Wij hebben enerzijds extra ondersteuning
verleend aan het reguleren van de extra drukte in en rond natuurgebieden. An-
derzijds zijn niet-prioritaire controles minder uitgevoerd om zowel voor de eigen
mensen, maar ook voor de te bezoeken bedrijven en instanties, de kans op ver-
spreidingsrisico's van corona zo beperkt mogelijk te houden.

- Woningbouw Kloosterveen
ln 2020 hebben wij, samen met betrokken partijen, veel inzet gepleegd op het
vinden van een oplossing voor de natuurvergunning die nodig is voor de uit-
breiding van de woonwijk Kloosterveen in Assen. Met de vorming van een con-
venant is de benodigde toestemming voor de woningbouw uiteindelijk tot stand
gekomen.
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- Toezicht zwembaden
Zwembaden waren gedurende een lange periode in 2020 gesloten vanwege de
coronamaatregelen. Hierdoor was het niet mogelijk de noodzakelijke toezichts-
activiteiten uit te voeren tijdens de periode van sluiting. Na heropening van de
zwembaden zijn de controles weer hervat.

- Stiltegebieden
Het Holtingerveld is als eerste stiltegebied in Drenthe voorzien van bebording
met aanduiding 'stiltegebied'. Hiermee is de herkenbaarheid van het gebied
vergroot, wat ook bijdraagt aan de handhaafbaarheid van de in dit gebied gel-
dende regels.

- Werkvoorraad
ln 2020 is de werkvoorraad voor aanvragen van stikstofgerelateerde vergun-
ningen fors toegenomen, met name als gevolg van diverse randvoorwaarden die
finale afronding van lopende aanvragen in de weg stonden (onder andere wijzi-
gingen in beleid en regels, gerechtelijke uitspraken en systeemaanpassingen).
ledere lopende aanvraag dient opnieuw getoetst te worden aan de gewijzigde
spelregels.

Gedurende het jaar is extra geïnvesteerd in personeel, waardoor wij vanaf 2021

de werkvoorraad verwachten gestaag te kunnen afbouwen.

- Omgevingswet
ln 2020 is veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding op de inwerkingtreding van
de Omgevingswet. Met name het team VTH krijgt direct te maken met de ge-
volgen van de inwerkingtreding van de omgevingswet. Er is deelgenomen aan
het Omgevingsplatform Drenthe (OPD). Dit platform is een samenwerking tussen
alle overheidspartijen in Drenthe, waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de
voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarnaast is

gewerkt aan het inrichten van een nieuw systeem voor zaakgericht werken voor
het onderdeel van de VTH-taken. Dit, omdat met de inwerkingtreding van de
Omgevingswet digitaal samenwerken een verplichting is. Ook is actief mee-
gewerkt aan het voorbereiden van de noodzakelijke aanpassingen van de pOV

op het gebied van natuur, ontgrondingen, zwemwaterkwaliteit, stilte en grond-
waterbescherming. lnmiddels is de inwerkingtreding van de Omgevingswet op-
nieuw uitgesteld.

Met het benoemen van enkele bijzonderheden uit het afgelopen jaar vertrouwen
wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bij Jaarve rslag WH 2020

, voorzitter , secretaris
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Inleiding

Het jaar 2020 heeft ook voor team 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(VTH) in het teken gestaan van het moeten en leren 
omgaan met de gevolgen van de aanwezigheid 
van het coronavirus. De hele samenleving heeft 
zich verplicht moeten aanpassen aan ongewone 
en vaak ongewenste situaties. Dat geldt ook voor 
de medewerkers van team VTH. Het kantoor is 
grotendeels niet toegankelijk geweest, waardoor 
medewerkers ‘los’ van elkaar de werkzaamheden 
vanuit huis hebben moeten verrichten. Niet iedereen 
heeft even goed en efficiënt vanuit huis kunnen 
werken. De thuissituatie, bijvoorbeeld met kinderen 
die niet naar school of opvang mochten, maakte dat 
goed en geconcentreerd werken voor een aantal 
medewerkers nagenoeg onmogelijk was. Vanuit 
de organisatie is hier veel aandacht en begrip voor 
getoond, wat voor de betreffende medewerkers een 
belangrijke steun is geweest.

Ook de toezichthouders hebben in de uitoefening 
van hun taken de gevolgen ondervonden. Zij konden 
en mochten wel toezicht uitoefenen in de provincie 
en op locaties, maar ook niet altijd en overal. Het 
benaderen van en het persoonlijk in gesprek gaan 
met inwoners, bedrijven, overtreders etc. is door 
corona niet voor iedereen meer een vanzelf sprekend 

iets. Terwijl juist in de persoonlijke benadering vaak 
de sleutel tot de oplossing kan worden gevonden 
in het werk van de Drentse toezichthouders. Voor 
de toezichthouders op de zwembaden waren de 
gevolgen van corona het meest direct voelbaar in 
het werk. Door de maatregelen van het kabinet zijn 
zwembaden in verschillende periodes voor langere 
tijd gesloten gebleven. Deze locaties hebben we in 
die periodes niet kunnen bezoeken en controleren. 

Het digitaal samenwerken als gevolg van corona 
heeft veel tijd en energie gekost. Juist in de 
uitvoering is de samenwerking en afstemming 
tussen toezichthouders, vergunning  verleners, 
juristen en ondersteuners cruciaal. Daar waar 
medewerkers elkaar normaal op kantoor opzoeken 
of bij de koffieautomaat treffen, moet nu alles 
(digitaal) gepland worden. Ondanks deze moeilijke 
omstandig heden zijn de werkzaamheden naar 
behoren uitgevoerd en is de planning van de 
uitvoering tot zijn recht gekomen. Op een aantal 
onderdelen zien we  afwijkingen ontstaan, door 
corona, maar bijvoorbeeld ook door het dynamische 
en ingewikkelde stikstofdossier. In dit jaar verslag 
worden de afwijkingen waar ze relevant zijn nader 
toegelicht. 

De taken die door ons team VTH worden uitgevoerd hebben betrekking op:

• de Wet Natuurbescherming
• de Waterwet
• de Ontgrondingenwet
• de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (Whvbz)
• de Wet luchtvaart

• de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV)
• Grondwaterbescherming
• Stiltegebieden
• Vaarverbod Drentsche Aa
• Ligplaatsen

Rapportage en verantwoording

In dit jaarverslag rapporteren wij en leggen wij verantwoording af over de door ons uitgevoerde taken op 
het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hieronder hebben wij in het kort aangegeven 
op grond van welke wettelijke bepalingen en provinciale beleidsnota’s wij de in dit jaarverslag opgenomen 
rapportage en verantwoording hebben opgenomen. Daarnaast worden de besteedde uren en uitgevoerde 
activiteiten vergeleken met de in het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 opgenomen planning.

Illegale mestdumping in grondwaterbeschermingsgebied

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

In Hoofdstuk 5 van de Wabo staan de algemene uitgangs
punten, taken en regels voor het beleid en het uitvoeren 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Naast 
bijvoorbeeld de verplichting tot het opstellen van beleids
plannen, uitvoeringsprogramma’s en rapportages is hier ook 
de verplichting tot het instellen van Regionale uitvoerings
diensten vastgelegd. De regels met betrekking tot de 

rapportage zijn nader uitgewerkt in het Besluit omgevings
recht (BOR) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht 
(MOR).
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ondersteuning
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Verordening kwaliteit vergunning
verlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht provincie Drenthe

In deze provinciale verordening is opgenomen dat de 
provincie Drenthe voor de uitvoering van haar VTHtaken 
moet voldoen aan kwaliteitscriteria. Deze kwaliteits
criteria zijn in overleg met het IPO, de VNG en het Rijk 
v astgesteld. In deze kwaliteitscriteria worden eisen gesteld 
aan de omvang en kwaliteit van het ambtelijk apparaat 
dat de VTHtaken uitvoert. Dit zijn eisen met betrekking 
tot onder andere het opleidingsniveau van het betrokken 
personeel en het minimale aantal personen dat belast is 
met de uitvoering van een specifieke taak (bijvoorbeeld 
vergunning verlener of toezichthouder).

Beleidsnota’s “Goed Geregeld”

De provincie heeft haar beleid op het gebied van  vergun
ningverlening, toezicht en handhaving vastgelegd in de 
beleidsnota’s “Goed Geregeld!”. In de beleidsnota’s zijn de 
vier beleidsuitgangspunten opgenomen waaraan de uitvoe
ring van de VTHtaken moet voldoen. Deze vier zijn:
1. Risicogericht
2. Betrouwbaar
3. Professioneel
4. Verantwoordelijkheid waar deze hoort

Daarnaast zijn nog een aantal algemene uitgangspunten 
opgenomen. Bijvoorbeeld dat vergunningen helder en 
handhaafbaar moeten zijn, dat vergunningen moeten 
voldoen aan de wettelijke eisen en het via een interne 
werkwijze bijhouden van het vergunningenbestand.

Er zijn 3 nota’s vastgesteld:

Goed Geregeld! 1. Beleid, koers en sturing
Goed Geregeld! 2. Uitvoeringskader
Goed Geregeld! 3. Nader ingevuld

De eerste twee zijn vastgesteld door Provinciale Staten en 
hebben betrekking op alle VTHtaken die door of namens de 
provincie worden uitgevoerd. De laatste nota is vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten en heeft alleen betrekking op de 
taken die door het team VTH worden uitgevoerd. Op basis 
van deze nota wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma 
VTH vastgesteld.

Controle op illegale ligplaatsen provinciale vaarwegen

Personeelsbezetting in relatie tot 

de kwaliteitscriteria

TaakTaak AardAard NiveauNiveau WerkWerk
ervaringervaring

Specifieke kennisSpecifieke kennis FrequentieFrequentie Minimale  Minimale  
bezettingbezetting

Bezetting VTHBezetting VTH

Vergunning

verlening

Eenvoudig MBO 3 jaar Wet milieubeheer en 

omgevingsrecht

Besteden van 2/3 fte 

aan 6 activiteiten

2 medewerkers 1 medewerker MBO

8 medewerkers 

HBO

(totaal 8,3 fte)

Complex HBO 3 jaar Wet milieubeheer en 

omgevingsrecht

Besteden van 2/3 fte 

aan 6 activiteiten

2 medewerkers

Toezicht en 

Handhaving

Eenvoudig MBO 3 jaar Wet milieubeheer en 

omgevingsrecht

Besteden van 2/3 fte 

aan 6 activiteiten 

Geen minimum 

aantal

8 medewerkers

HBO

(totaal 7,2 fte)Complex HBO 3 jaar Wet milieubeheer en 

omgevingsrecht

Besteden van 2/3 fte 

aan 6 activiteiten

2 medewerkers

Juridische 

activiteiten: 

afwijking, 

bezwaar, 

beroep

Eenvoudig HBO 3 jaar Groene wetten

Jurisprudentie

Bestuurlijke verhoudingen

Handhaving

Besteden ½ fte aan 

deze taken

2 medewerkers 4 medewerkers AC

(totaal 2,8 fte)

Complex HBO 5 jaar Groene wetten

Jurisprudentie

Bestuurlijke verhoudingen

Handhaving

Europese kaders

Besteden ½ fte aan 

deze taken

2 medewerkers

# Bij vergunningverlening voldoen  9 medewerkers aan alle kwaliteitscriteria. 
# Bij toezicht en handhaving voldoen 8 medewerkers aan de kwaliteitscriteria.
# Bij juridische activiteiten voldoen 3 medewerkers aan de kwaliteitscriteria

De totale formatie van het team VTH bestaat uit 29,6 fte. 
De functies zijn te verdelen over:

Beleidsdoelstellingen VTH 
In de beleidsnota’s zijn een aantal uitgangspunten 
opgenomen waar de uitvoering van de VTHtaken aan moet 
voldoen. De uitgangspunten zijn:

A. De taken moeten risicogericht worden uitgevoerd

In de nota ‘Goed Geregeld! 3 Nader ingevuld” zijn alle uit 
te voeren VTHtaken benoemd en onderworpen aan een 
risicoinventarisatie. Hierbij is de activiteit getoetst aan:

 √ fysieke veiligheid
 √ kwaliteit sociale leefomgeving
 √ financieel economische schade
 √ verlies of schade aan natuurschoon en soorten
 √ schade aan de (volks)gezondheid
 √ schade aan het bestuurlijk imago /  

bestuurlijk speerpunt
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Aan de hand van deze toets heeft iedere activiteit een 
risicoscore gekregen die vervolgens is omgezet in een 
prioriteit: heel hoog, hoog, gemiddeld en laag. Deze priori
teit hebben wij opgenomen in het uitvoeringsprogramma. 
Voor meer informatie over deze risicoinventarisatie 
verwijzen wij u naar de nota “Goed Geregeld! 3 Nader 
ingevuld” en dan specifiek naar onderdeel A.

B. Betrouwbaar: doen wat we moeten doen

In onze uitvoering zijn wij betrouwbaar voor onze burgers, 
partners en het bedrijfsleven. Bij het verlenen van een 
vergunning, het controleren en het handhaven van de 
wet en regelgeving behandelen wij de overheid hetzelfde 
als burgers en bedrijfsleven. Dat doen wij door het werk 
zo veel mogelijk te standaardiseren door het toepassen 
van eenduidige vergunningvoorschriften en processen. 
Daarnaast conformeren wij ons aan de Landelijke 
Handhavingsstrategie. De provincie legt niet alleen regels 
op, maar maakt ook duidelijk welke regels voor wie van 
toepassing zijn en hoe deze in elkaar zitten. Dit doen wij 
door het gericht geven van voorlichting aan de verschil
lende doelgroepen, medeoverheden en het opnemen 
van meer algemene informatie op onze website. Dit is 
een doorlopend proces waarin wij ons continu proberen 
te verbeteren om de kwaliteit van onze uitvoering te 
waarborgen.

 Voormalige zandwinning Gasselterveld

C. Professioneel: kwaliteit, kennis en kunde

De uitvoering van taken moet minimaal voldoen aan de 
(landelijk) gestelde proces en kwaliteitscriteria, vastgelegd 
in een verordening. Maar de provincie vindt het zelf ook 
belangrijk dat zij haar taken op een hoog niveau uitvoert. 

Dat betekent dat:
• medewerkers beschikken over de juiste kennis en 

deskundigheid;
• de provincie transparant is;
• de provincie communiceert over de resultaten naar 

de betreffende doelgroep;
• de provincie toegang heeft tot informatiesystemen 

met actuele en juiste data en basisgegevens.

Met de vaststelling van de Kwaliteitsverordening VTH 
hebben Provinciale Staten de landelijk opgestelde 
kwaliteits criteria voor de uitvoering van VTHtaken op het 
team VTH van toepassing verklaard. Wij hebben in 2020 
de personele bezetting en professionaliteit van het team 
afgestemd op deze kwaliteitscriteria. 

Een punt van aandacht blijft de beschikbaarheid van 
digitale systemen met de actuele en juiste data en basis
gegevens, zowel voor vergunningverlening als ook voor 
toezicht en handhaving. Zo beschikt het team nog niet 
over een eenduidig en voldoende adequaat workflow
managementsysteem, waardoor processen nog niet op de 
meest efficiënte wijze worden doorlopen. In het kader van 
het werken met de Omgevingswet, die naar verwachting 
op 1 juli 2022 in werking zal treden, is het werken met 
een dergelijk systeem verplicht. Eind 2019 is een applicatie 
aangeschaft die in 2020 verder is ingericht. Uiterlijk in 2021 
dient dit systeem functioneel te zijn.  

D. Verantwoordelijkheid waar deze hoort

Wij nemen onze verantwoordelijkheden en werken binnen 
de kaders van de huidige wet en regelgeving. Voor toezicht 
en handhaving handelen wij vanuit de beginselplicht tot 
handhaving. Wij benaderen bedrijven, instellingen en parti
culieren vanuit het principe dat iedere partij vertrouwen 
moet verdienen. Dit principe geldt ook voor de provinciaal 
vergunde werkzaamheden en die van medeoverheden.
Daarnaast trekken wij in onze werkzaamheden samen op 
met andere betrokken partijen, met behoud van ieders 
eigen verantwoordelijkheid.

 Assistentie bij ongeval in natuurgebied
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Relatie met Begroting 2020 

BeleidsopgaveBeleidsopgave DoelstellingDoelstelling Taak VTHTaak VTH

Natuurlijk Platteland Behouden en versterken Nationale parken 

en Landschap

POV (Vaarverbod Drentsche Aa)

Uitvoering Wet natuurbescherming Wet natuurbescherming

Zorgvuldig omgaan met water De grondwaterstand in Natura2000 

gebieden voldoet aan de doelen van de 

Kaderrichtlijn Water 2021

Waterwet (het bijhouden van het 

Landelijk Grondwater Register)

Voldoen aan de EUrichtlijn voor schoon en 

veilig zwemwater

Wet hygiëne en veiligheid badinrich

tingen en zwemgelegenheden 

De oppervlaktewater en grondwater

kwaliteit voldoet aan de doelen van de 

Kaderrichtlijn Water 2021

POV (regels ter bescherming van het 

grondwater met het oog op de drink

watervoorziening) 

Waterwet (overige wettelijke taken)

In Drenthe behoud en verbetering van de 

milieu en leefomgevingskwaliteit tot tenminste 

het niveau van de wettelijke milieueisen

Behoud en bevorderen van de algemene 

milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en 

het duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe

POV (regels ter bescherming stilte in 

Drenthe)

Een leefbaar en veilig Drenthe waarin 

regels worden nageleefd en waarin ruimte 

is voor de uitvoering van verschillende 

maatschappelijke functies

Programmatisch werken voor de 

VTHtaken

De bodem en ondergrond worden zo beheerd 

en benut dat deze ook voor volgende  generaties 

hun culturele,  ecologische en economische 

kracht behouden

Een verantwoorde winning van de 

oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van 

functionele ontgrondingen

Ontgrondingenwet

Toegankelijk via het water Zorgen voor veilige vaarwegen POV (Ligplaatsen) 

Strand Nijstad op zonnige dag

Verwerking persoonsgegevens

Binnen het team VTH worden op verschillende manieren 
persoonsgegevens vastgelegd en verstrekt als dit 
noodzakelijk is. Op de opslag en verwerking van deze 
persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevens
bescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat wij 
uiterst zorgvuldig moeten omgaan met het vastleggen 
en verspreiden van deze persoonsgegevens. Bij natuur
lijke personen worden alleen de locatiegegevens (adres, 
woonplaats, coördinaten, kadastrale gegevens) opgevraagd 
voor zover dat nodig is voor het beoordelen van de 
aanvraag. Bij publicatie van besluiten of verstrekken van 
openbare informatie aan derden worden de persoons
gegevens niet verstrekt. Veelal betekent dit dat deze 
gegevens in de betrokken documenten actief onleesbaar 
gemaakt moeten worden (anonimiseren).
Binnen het team worden persoonsgegevens in de volgende 
digitale systemen opgeslagen:

• Docbase (gedigitaliseerd archiefsysteem)
• Toezichtloket (digitale applicatie op smartphone of  

tablet om toezichtbezoeken te rapporteren)
• Digitale checklisten (digitaal systeem voor toezicht 

zwemgelegenheden)
• BOL (digitaal systeem voor het vastleggen van bodem

energiesystemen)  

Alle systemen zijn intern gecheckt met betrekking tot de 
opslag en verwerking van persoonsgegevens. Alle systemen 
voldoen hieraan. Ook is er binnen de provincie Drenthe een 
functionaris gegevensbescherming voor de AVG die ons 
hierin adviseert en waar nodig ondersteunt. 

De uitvoeringskwaliteit

De inhoudelijke kwaliteit kan worden omschreven als de 
mate waarin een product voldoet aan de juridische doelen 
(zoals geformuleerd in de relevante wet en regelgeving 
en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) en 
bijdraagt aan de omgevingsdoelen. Om de inhoudelijke 
kwaliteit van de geleverde producten te waarborgen vinden 
er bij het opstellen van de verschillende producten een 
aantal controlemomenten plaats. Alle opgestelde concept
besluiten worden, voordat deze worden aangeboden aan 
de teammanager, door een gekwalificeerde collega tegen 
gelezen. Met name de juridische kwaliteit wordt hier beoor
deeld. Specifiek voor vergunningen en ontheffingen bestaat 
daarnaast een handhavingstoets. De toezichthouder beoor
deelt of het opgestelde besluit (met name de bij behorende 
voorschriften) ook in de praktijk handhaafbaar is. Hier ligt 
de nadruk op de technische kwaliteit van het besluit. Door 
deze twee toetsen wordt de kwaliteit van het genomen 
besluit voldoende gewaarborgd. Om deze procedures 
voldoende te borgen hebben wij dit vastgelegd in de 
procesbeschrijvingen van ons digitale systeem Docbase. Bij 
het doorlopen van het digitale proces komen de juridische 
check en de handhavingstoets als stappen aan de orde 
zodat deze niet kunnen worden overgeslagen. Ook gelden 
er werkafspraken dat vergunningen worden tegen gelezen. 
Deze afspraken zijn opgenomen in het Teamplan van VTH.

De dienstverlening

De manier waarop (in communicatie, snelheid en service) de 
organisatie met belanghebbenden (aanvragers, omgeving, 
klachten etc.) omgaat.
Volgens informatie van het Klant Contact Centrum (KCC) 
heeft het team VTH in 2020 in 970 afhandelverzoeken 
gekregen. Hiervan zijn 711 binnen de deadline (kwali
teitshandvest) afgehandeld. Dit houdt in dat VTH in 2020 
73% van de afhandelverzoeken binnen de deadline heeft 
afgehandeld. De afhandeling van de overige 27% heeft 
meer tijd nodig gehad om tot een oplossing te komen. 
Daarnaast wordt ook veelvuldig rechtstreeks met medewer
kers gecommuniceerd buiten het KCC om.
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Overzicht uren en activiteiten team VTH

Vergunningverlening

UrenUren GeplandGepland WerkelijkWerkelijk VerschilVerschil

Wet natuurbescherming

1. Soortenbescherming 4200 2994 1206

2. Houtopstanden 730 620 110

3. Gebiedsbescherming 6200 7748 1548

Waterwet 600 802 202

Whvbz 250 53 197

Ontgrondingen 1100 1316 216

POV 150 204 54

Wet luchtvaart 100 150 50

Ziekte 800 800

Corona 750 750

TotaalTotaal 1333013330 1543715437 21072107

ActiviteitenActiviteiten GeplandGepland WerkelijkWerkelijk VerschilVerschil

Wet natuurbescherming

1. Soortenbescherming 155 64 91

2. Houtopstanden 126 100 26

3. Gebiedsbescherming 185 311 126

Waterwet 10 8 2

Whvbz 3 1 2

Ontgrondingen 28 20 8

POV 2 2 2

Wet luchtvaart 1 1 0

TotaalTotaal 510510 505505 55

Vergunningverlening kenmerkt zich door het feit dat ze op 
verzoek van een aanvrager worden geleverd. Dit betekent 
dat wanneer er minder vergunningplichtige activiteiten 
worden uitgevoerd dan wij vooraf hebben ingeschat, het 
aantal aanvragen achterblijft en ook het aantal verleende 
vergunningen en ontheffingen achterblijft. Daarnaast speelt 
uiteraard ook de aard en omvang van de te vergunnen 
activiteit een rol bij de tijdsbesteding. Een complexe 
aanvraag zal meer tijd vergen dan een simpele aanvraag. 

De meest in het oog springende verschillen bij vergun
ningverlening liggen bij gebiedsbescherming, soortenbe
scherming en de Whvbz. Voor gebiedsbescherming wordt 
dit veroorzaakt door tijdelijke inhuur van extra personeel 
in 2020 voor werkzaamheden in het stikstofdossier. Voor 
soortenbescherming en de Whvbz wordt dit verschil veroor
zaakt doordat in 2020 minder vergunningsaanvragen zijn 
binnengekomen.

Het aantal uitgevoerde activiteiten in 2020 komt redelijk 
overeen met de planning in het Uitvoeringsprogramma 
2020. Voor de goede orde merken wij hier op dat een activi
teit niet gelijk staan met een vergunning. Een activiteit kan 
een vergunning zijn maar bijvoorbeeld ook een melding, een 
VVGB, het afhandelen van een verzoek om informatie of het 
uitvoeren van een voortoets.

In 2020 hadden wij te maken met de gevolgen van de 
uitspraak van de Raad van State waarbij het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS)  is komen te vervallen. Dit is duidelijk 
waarneembaar in het aantal vergunningen en VVGB’s dat 
in 2020 voor agrarische bedrijven is afgegeven. Wij hadden 
in 2020 gepland 90 vergunningen te zullen verlenen en 
15 VVGB’s af te zullen geven. Dit waren er in werkelijkheid 
maar 3 respectievelijk 4. Toch is het totaal aan activiteiten 
voor gebiedsbescherming hoger dan gepland. Dit komt 
omdat er veel verzoeken om informatie zijn beantwoord 
en veel (algemene en juridische) informatie is gegeven 
met betrekking tot stikstof gerelateerde vragen. Dit 
gebeurt zowel in vooroverleggen die niet tot een aanvraag 
leiden, als binnen de lopende vergunningaanvraag. Iedere 
 wijziging van beleid en/of uitspraak van de rechtspraak leidt 
direct tot veel extra overlegsituaties.

Zoals hiervoor al is aangegeven zijn er in 2020 voor 
soortenbescherming en de Whvbz zijn in 2020 minder 
aanvragen voor vergunning binnengekomen dan verwacht. 
Dit is zowel in de uren als de activiteiten terug te vinden.

De totale hoeveelheid uren is gecorrigeerd voor ziekte en de 
niet werkbare uren als gevolg van corona. Bij ziekte zijn de 
uren meegenomen van  langdurig zieke medewerkers. Voor 
corona betreft het de uren waarvoor buitengewoon verlof is 
toegekend. 

Kappen bomen vlakbij dassenburcht

Toezicht en handhaving

UrenUren GeplandGepland WerkelijkWerkelijk VerschilVerschil

Wet natuurbescherming

1. Soortenbescherming 2500 2395 105

2. Houtopstanden 1050 1067 17

3. Gebiedsbescherming 2790 2347 443

Waterwet 860 683 177

Whvbz 3250 2339 911

Ontgrondingen 1330 1175 155

POV 700 500 200

Ziekte 1200 1200

Corona 500 500

TotaalTotaal 1248012480 1220612206 274274

ActiviteitenActiviteiten GeplandGepland WerkelijkWerkelijk VerschilVerschil

Wet natuurbescherming

1. Soortenbescherming 148 238 90

2. Houtopstanden 126 136 10

3. Gebiedsbescherming 181 43 138

Waterwet 28 78 50

Whvbz 275 315 40

Ontgrondingen 83 78 5

POV 60 41 19

TotaalTotaal 951951 929929 2222

Toezicht en handhaving vindt zowel plaats op verleende 
vergunningen, ontheffingen of ontvangen meldingen als 
ook op het uitvoeren van illegale activiteiten. Deze laatste 
categorie laat zich niet of nauwelijks sturen. Wij zijn hier 
doorgaans afhankelijk van meldingen van derden of eigen 
constateringen tijdens gebiedscontroles. 
Ook voor toezicht en handhaving is de hoeveelheid uren 
gecorrigeerd voor ziekte en corona. In 2020 zijn een aantal 
opvallende verschillen te zien in planning en werkelijke 
uitvoering. In de eerste tabel is te zien dat er aanzienlijk 
minder uren zijn besteed aan Gebiedsbescherming van de 
Wet natuurbescherming, de Waterwet, de Whvbz en de POV. 
Voor het onderdeel gebiedsbescherming heeft dit te maken 
met de onzekerheid die lange tijd in 2020 heeft voort
geduurd over het stikstofdossier. We zijn in 2020, onder 
andere op basis van landelijke afspraken, terughoudend 
omgegaan met het uitvoeren van bepaalde categorieën 
toezichtbezoeken. Ook het aantal verleende vergun
ningen voor agrarische bedrijven was aanzienlijk lager dan 
gepland en daardoor ook de uitvoering van het toezicht 

op de  realisatie van de vergunde activiteiten. Het lagere 
aantal uren aan toezicht op de Waterwet heeft met name 
te maken met het feit dat er ook in 2020 wederom weinig 
aanvragen voor nieuwe bodemenergiesystemen zijn binnen
gekomen. Het verschil in besteedde uren bij de Whvbz 
wordt  veroorzaakt door de landelijke corona maatregelen: 
als gevolg hiervan waren zwembaden een groot deel van 
het jaar gesloten. Hierop heeft in die bewuste periode dan 
ook geen toezicht plaatsgevonden. Het verschil in uren bij 
de POV wordt voornamelijk veroorzaakt door ziekte van de 
betrokken toezichthouder. 

Bij de uitgevoerde activiteiten is met name bij soortenbe
scherming en gebiedsbescherming sprake van een grote 
afwijking van de planning. Voor wat betreft soortenbe
scherming heeft dit te maken met het beter vastleggen 
van controles en inspecties door onze toezichthouders. 
Via de app ‘Toezichtloket’ worden alle controlebezoeken 
digitaal geregistreerd. Dit betreft zowel de controles naar 
aanleiding van meldingen en klachten, de reguliere controle 
op afgegeven vergunningen als ook de gebiedscontroles. 
Hiermee ontstaat een beter beeld van alle uitgevoerde 
controles. De afname van het aantal controles voor gebieds
bescherming heeft te maken met de hierboven al aange
geven onzekerheid ten aanzien van vergunning situaties 
binnen het stikstofdossier.

Rooien houtopstand voor aanleggen nieuwe sloot




