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Assen, 14 juni 2022 
Ons kenmerk 24/5.3/2022000896 
Behandeld door team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Jaarverslag 2021 provinciale VTH-taken  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij treft u ter informatie aan het Jaarverslag over de uitvoering van de provinciale VTH-
taken in 2021. 
 
Inleiding 
Het jaarverslag beschrijft de uitvoering van de vergunningverlening en het (provinciale) eerste-
lijnstoezicht en handhaving. Dit is het toezicht op de naleving van regels bij activiteiten door 
particulieren en bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Dit jaarverslag heeft geen 
betrekking op de verantwoording van het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering door andere 
partijen, het zogenaamde tweedelijnstoezicht. Deze rapportage geeft een beeld van de uitvoe-
ring van de taken over 2021. 
 
In het jaarverslag wordt ingegaan op de activiteiten die binnen de eigen 
provinciale organisatie door het team VTH zijn uitgevoerd in 2021. Het betreft hier de verant-
woording van de activiteiten zoals die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma VTH 2021. 
Daarnaast leggen wij in dit jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop wij in 2021 uit-
voering hebben gegeven aan het in de beleidsnota’s ‘Goed geregeld' 1 en 2 opgenomen VTH-
beleid. Ook hebben wij de verantwoordingsplicht opgenomen, zoals deze is vastgelegd in artikel 
5 van de Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht provincie Drenthe.  
 
Het jaar 2021 is ook voor het team VTH met name door de aanwezigheid van corona en de ont-
wikkelingen op het gebied van stikstof een bijzonder jaar gebleken. 
 
Overzicht VTH-taken 
Met dit jaarverslag geven wij aan op welke wijze in 2021 uitvoering is gegeven aan de wettelijke 
en provinciale taken die aan het team VTH zijn opgedragen. Het betreft hier de volgende (on-
derdelen) van wetten en verordeningen:  



 

 

- Wet Natuurbescherming  
- Ontgrondingenwet  
- Waterwet  
- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden  
- Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (grondwaterbescherming, stiltegebieden, lig-

plaatsen en vaarverbod Drentsche Aa)  
- Wet luchtvaart (luchthavenbesluit of -regeling). 
 
Bijzonderheden 
Het vervallen van de PAS op 29 mei 2019 werkt nog steeds door in de dagelijkse praktijk van de 
uitvoering van VTH-taken. Mede door opeenvolgende uitspraken van rechtbanken en van de 
Raad van State, is het werkveld omgeven door een grote mate van onzekerheid. Als gevolg van 
deze onzekerheid, mede gevoed door regelmatige updates van het rekeninstrument Aerius, zijn 
in 2021 relatief weinig vergunningen verleend en verklaringen van geen bedenkingen afgege-
ven. Dit terwijl de tijdsbesteding per activiteit wel aanzienlijk is toegenomen. Tegen de toestem-
mingen die zijn verleend wordt in de meeste gevallen beroep ingesteld, wat in die zaken voor 
nog langere onzekerheid leidt.  
 
Toezicht en handhaving op nieuw vergunde activiteiten heeft daardoor ook minder vaak plaats 
kunnen vinden. Ook is, conform landelijke afspraken met de minister, in 2021 terughoudend 
omgegaan met het uitvoeren van toezichtsbezoeken bij bepaalde categorieën bedrijven, met 
name de PAS-melders.  
 
Ondanks de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn we in staat geweest om te blijven vol-
doen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Binnen team VTH zijn in 2021 twee trainees gestart en 
intern opgeleid tot vergunningverlener voor het onderdeel gebiedsbescherming (stikstof). Dit 
hebben we gedaan via een meester-gezel constructie waardoor kennis en ervaring is overgedra-
gen en voor de organisatie behouden is gebleven.  
 
In 2021 zijn wij als eerste provincie in Nederland er in geslaagd een doelenbank in te stellen. De 
doelenbank is een type stikstofbank waarin stikstofruimte is opgenomen die gereserveerd is 
voor een voorafgaand bepaald doel of ontwikkeling. In 2021 is nog geen gebruik van de doelen-
bank gemaakt. 
 
Een aantal jaren geleden is op meerdere percelen van één eigenaar in totaal  
65 ha populierenbos gekapt. Dit bos was in de jaren negentig gesubsidieerd aangelegd ten be-
hoeve van de bosuitbreiding in Drenthe.  
Na een lang handhavingstraject hebben wij in 2021 overeenstemming bereikt met de huidige 
eigenaren over het herplanten van alle percelen en is de gerealiseerde aanplant inmiddels ak-
koord bevonden. 
 
We zien het aantal verzoeken om handhavend op te treden verder toenemen, net als de infor-
matieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur (per 1 mei 2022 Wet open over-
heid). Dit merken we vooral ten aanzien van de thema’s die spelen binnen de Wet natuurbe-
scherming: gebiedsbescherming (stikstof), soortenbescherming en houtopstanden. Het aantal 
reguliere vragen om informatie van initiatiefnemers, inwoners, gemeenten etc. hebben we ook 
zien toenemen.  
 



 

 

De gevolgen van de aanwezigheid van corona zijn bij de uitvoering van de VTH-taken zeker ge-
voeld, met name op het terrein van het uitoefenen van onze toezichtstaak. Ondanks dat zijn we 
er toch in geslaagd om onze wettelijke taken in 2021, ook op dat onderdeel, goed uit te voeren. 
 
Tot slot is er veel tijd en energie geïnvesteerd in de komst van de Omgevingswet. De inwerking-
treding daarvan is nu voorzien op 1 januari 2023. Alle werkprocessen zijn Omgevingswet-proof 
beschreven en er is én wordt gewerkt aan het inrichten en testen van al deze processen in het 
nieuwe digitale zaaksysteem. Communicatie met ketenpartners verloopt ook digitaal (via het 
DSO), waardoor we in het Omgevingsplatform Drenthe (OPD) ook samen met onze ketenpart-
ners afstemmen en testen. Dit zal in 2022 vervolgd worden.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , voorzitter   , secretaris 
 
 
Bijlage: Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 
 
md/coll. 
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Inleiding

Het jaar 2021 is ook voor het team Vergunning
verlening, Toezicht en Handhaving (VTH), met 
name door de aanwezigheid van het coronavirus, 
een bijzonder jaar gebleken. Medewerkers hebben 
opnieuw vooral vanuit huis het werk moeten 
verrichten, fysieke overleggen zijn tot een minimum 
beperkt gebleven en het contact met initiatief
nemers is daardoor minder persoonlijk geweest. 
We hebben echter gemerkt dat we ons werk ook op 
deze andere manier goed vorm en inhoud hebben 
kunnen geven. 

De toezichthouders hebben in de uitoefening van 
hun taken de gevolgen heel direct ondervonden. 
Zij konden en mochten wel toezicht uitoefenen 
in de provincie en op locaties, maar niet altijd en 
overal. Voor de toezichthouders belast met het 
toezicht op de zwembaden waren de gevolgen van 
corona het meest direct voelbaar in het werk. Door 
de maat  regelen van het kabinet zijn ook in 2021 
zwembaden in verschillende periodes voor langere 
tijd gesloten gebleven. Deze locaties hebben we in 
die periodes niet kunnen bezoeken en controleren. 
Tijdens corona zijn veel meer mensen de Drentse 

natuurgebieden gaan bezoeken. Dit heeft ook 
geleid tot extra toezicht op het naleven van de daar 
geldende regels. Dit doen we veel samen en in 
afstemming met toezichthouders van bijvoorbeeld 
Staatsbosbeheer en Drents Landschap. Hiervoor is 
het afgelopen jaar ook incidenteel geld vrijgemaakt, 
zodat deze organisaties de benodigde inzet kunnen 
leveren.  

De ontwikkelingen binnen het stikstofdossier 
hebben ook het afgelopen jaar niet stilgestaan. 
Diverse rechtbanken in Nederland en ook de Raad 
van State hebben uitspraken gedaan die directe 
gevolgen hebben gehad voor het wel of niet 
(meer) kunnen verlenen van vergunningen. De 
steeds wijzigende spelregels blijven zorgen voor 
zeer uitdagende werkomstandigheden. Daarnaast 
zien we ook dat het aantal handhavingsverzoeken 
verder toeneemt net zoals de informatieverzoeken 
op grond van de Wet openbaarheid bestuur. Dit 
merken we vooral ten aanzien van de thema’s die 
spelen binnen de Wet natuurbescherming: gebieds
bescherming (stikstof), soortenbescherming en 
houtopstanden. 

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. Wij hebben 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 2021 opgenomen planning.

Energie en zandwinning

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. Dit zijn 
bijvoorbeeld de verplichting tot het opstellen van beleids-

plannen, uitvoeringsprogramma’s en rapportages. De regels 
met betrekking tot de rapportage zijn nader uitgewerkt 
in het Besluit omgevingsrecht (BOR) en de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (MOR).
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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 VTH-taken 
moet voldoen aan kwaliteitscriteria. Deze kwaliteitscriteria 
zijn in overleg met het IPO, de VNG en het Rijk vastgesteld. 
In deze kwaliteitscriteria worden eisen gesteld aan de 
omvang en kwaliteit van het ambtelijk apparaat dat de 
VTH-taken uitvoert. Dit zijn eisen met betrekking tot onder 
andere verplichte scheiding van taken, het opleidings-
niveau van het betrokken personeel en het minimaal aantal 
personen dat belast is met de uitvoering van een specifieke 
taak (bijvoorbeeld vergunningverlener of toezichthouder).

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 alle medewerkers aan de kwaliteitscriteria. 
# Bij toezicht en handhaving voldoen alle medewerkers aan de kwaliteitscriteria.
# Bij juridische activiteiten voldoen alle medewerkers aan de kwaliteitscriteria

De totale formatie van het team VTH bestaat uit 27,94 fte 
(waarvan vaste bezetting 24,77 fte). Inhuur is 5,7 fte, 
voornamelijk op het stikstofdossier (inclusief 2,0 fte 
trainees vergunningverlening). De totale bezetting in aantal 
medewerkers binnen team VTH is als volgt:

Beleidsdoelstellingen VTH 
In de beleidsnota’s (‘Goed Geregeld’) op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving is een aantal 
uitgangspunten opgenomen waar de uitvoering van de 
VTH-taken 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 VTH-taken benoemd en onderworpen aan een 
risico-inventarisatie. 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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Natuur versus recreatie (MTBrouteaanduiding)

Aan de hand van deze toets heeft iedere activiteit 
een risico-score gekregen, die vervolgens is omgezet 
in een prioriteit: heel hoog, hoog, gemiddeld en laag. 
Deze prioriteitstelling hebben wij opgenomen in ons 
Uitvoeringsprogramma. 

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 (LHS). 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 
informatie op onze website. Dit is een doorlopend proces 
waarin wij ons continu proberen te verbeteren om de 
 kwaliteit van onze uitvoering te waarborgen.

C. Professioneel: kwaliteit, kennis en kunde

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

Rooien houtopstand voor aanleggen nieuwe sloot

Met de vaststelling van de Kwaliteitsverordening VTH 
hebben Provinciale Staten de landelijk opgestelde 
kwaliteits criteria voor de uitvoering van VTH-taken op 
het team VTH van toepassing verklaard. Ook in 2021 is 
de personele bezetting en professionaliteit van het team 
afgestemd op deze kwaliteitscriteria. 

Een punt van aandacht blijft de beperkte beschikbaarheid 
van digitale systemen met de actuele en juiste data en 
basisgegevens, zowel voor vergunningverlening als ook 
voor toezicht en handhaving. Zo beschikt de provincie 
en team VTH niet over een workflow-management-/
zaak  systeem, waardoor processen nog niet op de meest 
efficiënte wijze kunnen worden doorlopen. Met de 
inwerking treding van de Omgevingswet wordt het werken 
met een digitaal zaaksysteem verplicht. Eind 2019 heeft de 
provincie een applicatie aangeschaft en is gestart met het 
inrichten van dit zaaksysteem met de eerste VTH-processen. 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding hebben we onze 
processen en procedures aangepast en hebben we veel 
tijd geïnvesteerd in het testen van het zaaksysteem. Het 
VTH-proces Gebiedsbescherming (stikstof) heeft hierbij 
als pilot gediend voor de rest van het team. Dit hebben 
we gedaan om bij de daadwerkelijke inwerkingtreding, 

nu voorzien op 1 januari 2023, van de Omgevingswet er 
adequaat mee te kunnen werken. 

In verband met de invoering van de Omgevingswet is er 
ook gewerkt aan afstemming in de keten met onze samen-
werkingspartners. Dit doen we met name via het Omgeving 
Platform Drenthe (OPD). Binnen dit platform zijn alle 
ketenpartners vertegenwoordigd. Dit zijn: Rijkswaterstaat, 
provincie, gemeenten, waterschappen, de VRD, GGD en de 
RUDD.
 
D. Verantwoordelijkheid waar deze hoort

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en werken binnen 
de kaders van de geldende wet- en regelgeving. Voor 
toezicht en handhaving handelen wij vanuit de beginsel-
plicht tot handhaving. Wij benaderen bedrijven, instellingen 
en particulieren vanuit het wettelijke principe dat iedere 
partij vertrouwen moet verdienen. Dit principe geldt ook 
voor de provinciaal vergunde werkzaamheden en die van 
mede overheden. Daarnaast trekken wij in onze werkzaam-
heden samen op met andere betrokken partijen, met 
behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid.

Landbouwactiviteiten nabij het Holtingerveld
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Relatie met Begroting 2021 

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)

Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe Wet hygiëne en veiligheid badinrich-

tingen en zwemgelegenheden 

De oppervlaktewater- en grondwa-

terkwaliteit 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 

VTH-taken

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) 

Velling houtopstand te dicht bij een dassenburcht

Verwerking persoonsgegevens

Binnen het team VTH worden op verschillende manieren 
persoonsgegevens vastgelegd en verstrekt, maar alleen 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 persoonsgegevens. Bij natuurlijke 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 het verstrekken van openbare 
informatie aan derden worden persoonsgegevens niet 
verstrekt. Veelal betekent dit, dat deze gegevens in de 
betrokken documenten actief onleesbaar gemaakt moeten 
worden (anonimiseren).
Binnen het team VTH 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 

 bodemenergiesystemen)  

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 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 
beoordeeld. Specifiek voor vergunningen en ontheffingen 
bestaat daarnaast een handhavingstoets. De  toezichthouder 
beoordeelt of het opgestelde (concept) besluit (met 
name de bijbehorende 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 te nemen besluit gewaarborgd. Om 
deze  procedures te borgen hebben wij dit vastgelegd in de 
proces beschrijvingen van ons digitale systeem Docbase. Bij 
het doorlopen van het digitale proces komen de juridische 
check en de handhavingstoets als verplichte stappen aan de 
orde, zodat deze niet kunnen worden overgeslagen.

De dienstverlening

Dit betreft 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 2021 in 818 telefonische afhandel-
verzoeken ontvangen. Hiervan zijn 684 binnen de deadline 
van 3 werkdagen (kwaliteitshandvest) afgehandeld. Dit 
houdt in dat VTH in 2021 84% van de afhandelverzoeken 
binnen de deadline heeft afgehandeld. De afhandeling 
van de overige 16% heeft meer tijd nodig gehad om tot 
een oplossing te komen. Daarnaast wordt ook veelvuldig 
rechtstreeks met medewerkers gecommuniceerd, buiten het 
KCC om. Wij hebben ook een eigen mailbox voor het team, 
waar iedereen (inwoner, gemeente, initiatiefnemer etc.) zijn 
of haar vragen aan ons kan voorleggen. Ook deze mail -
verzoeken handelen we zo spoedig mogelijk af.
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Overzicht uren en activiteiten team VTH

Vergunningverlening, ontheffingen en 
meldingen

UrenUren GeplandGepland WerkelijkWerkelijk VerschilVerschil

Wet natuurbescherming

1. Soortenbescherming 3713 4496 783

2. Houtopstanden 725 449 -276

3. Gebiedsbescherming 9240 9327 87

Waterwet 870 800 -70

Whvbz 120 59 -61

Ontgrondingen 1260 1831 571

POV 260 187 -73

Wet luchtvaart 100 95 -5

Ziekte (incl. corona) 1672 1672

TotaalTotaal 1628816288 1891618916 26282628

ActiviteitenActiviteiten GeplandGepland WerkelijkWerkelijk VerschilVerschil

Wet natuurbescherming

1. Soortenbescherming 155 50 -105

2. Houtopstanden 126 92 -34

3. Gebiedsbescherming 185 144 -41

Waterwet 10 10 0

Whvbz 3 1 -2

Ontgrondingen 28 50 22

POV 2 15 13

Wet luchtvaart 1 0 -1

TotaalTotaal 510510 505505 148148

Vergunningverlening kenmerkt zich door het feit dat deze 
op verzoek van een aanvrager wordt 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. 
Daarnaast vraagt een vergunning/ontheffing meer tijd dan 
een melding. Ook vooroverleg kan veel tijd vergen, hoewel 
het niet altijd hoeft te leiden tot een vergunningaanvraag. 
Voor de goede orde merken wij hierop dat een activiteit 
niet gelijk staat aan een vergunning. Een activiteit kan een 
vergunning zijn, maar bijvoorbeeld ook een melding, een 
verklaring van geen bedenkingen (vvgb), het afhandelen 
van een verzoek om informatie, een vooroverleg of het 
uitvoeren van een voortoets etc.

Het verschil in activiteiten bij soortenbescherming wordt 
veroorzaakt doordat in 2021 veel minder aanvragen voor 
een ontheffing zijn binnengekomen. Dit heeft zowel betrek-
king op de aanvragen voor ontheffing schadebestrijding 
als ook voor ontheffing soortenbescherming. Ook voor 
hout  opstanden zijn veel minder kapmeldingen binnen-
gekomen dan verwacht. De reden dat minder aanvragen 
voor een ontheffing of een melding zijn binnengekomen 
is moeilijk aan te geven. Er zijn vele externe, niet door 
ons te beïnvloeden, factoren die invloed hebben op het 
aantal aanvragen; warm/koud voorjaar, te renoveren/slopen 
gebouwen, tijdig vrij van huurders, etc. Ook de corona-
maatregelen hebben zeker geleid tot minder activiteiten 
waarvoor een ontheffing nodig was. 

Het aantal uren dat is besteed aan soortenbescherming is, 
ondanks het verminderde aantal aanvragen om  ontheffing, 
wel gestegen ten opzichte van de raming. Dit wordt 
veroorzaakt door de vele overleggen (ook in IPO-verband), 
verzoeken om advisering en de afhandeling van vragen die 
te maken hadden met soortenbescherming. Denk bijvoor-
beeld aan alle werkzaamheden die in verband staan met 
de aanwezigheid van de wolf in Nederland en de eerste 
vestiging in Drenthe. In algemene zin is in de samenleving 
ook meer aandacht voor soortenbescherming, waardoor wij 
ook meer bevraagd worden door inwoners, initiatiefnemers, 
gemeenten etc. 

Effecten van te veel stikstof op de natuur

Op 29 mei 2019 is door de uitspraak van de Raad van 
State de PAS komen te vervallen. Dit heeft gezorgd voor 
veel onduidelijkheid bij zowel initiatiefnemers als ook bij 
provincies als vergunningverlenende instantie. Nieuw beleid 
is eind 2019 vastgesteld, maar de vergunningverlening 
is nog steeds niet goed op gang gekomen. Dit als gevolg 
van diverse uitspraken door verschillende rechtbanken 
en door de Raad van State. Maar ook door updates van 
het verplichte rekeninstrument Aerius. Iedere wijziging 
betekent vaak dat aan initiatiefnemers steeds aangepaste 
informatie moet worden gevraagd om een oordeel over 
de ingediende aanvraag te kunnen vellen. Door de steeds 
wijzigende omstandigheden zijn ook in 2021 relatief weinig 
vergunningen verleend en vvgb’s afgegeven. Terwijl de 
tijd  besteding per activiteit wel aanzienlijk is toegenomen. 
Tegen de meeste vergunningen die zijn afgegeven is vervol-
gens beroep aangetekend. 

Voor de Whvbz zijn in 2021 minder aanvragen voor 
vergunning binnengekomen dan geraamd. Dit komt zowel 
in de uren als de activiteiten tot uiting. De oorzaak hiervan 
is voornamelijk de coronacrisis. Zwembaden zijn tijdens 
de crisis een tijdlang verplicht gesloten geweest. Door 
de onzekerheden en de bijkomende financiële gevolgen 
zijn er in 2021 minder initiatieven voor het aanpassen of 
uitbreiden van zwembaden gestart.

Zwemplas

In 2021 zijn er voor ontgrondingen meer meldingen 
binnengekomen dan verwacht. Dit betreft met name kleine 
ontgrondingen. Als gevolg hiervan hebben ook meer 
vooroverleggen plaatsgevonden die betrekking hebben 
op deze meldingen. Daarnaast zijn er in 2021 meer uren 
besteed aan vooroverleggen die betrekking hadden op twee 
uitbreidingsinitiatieven van centrale zandwinningen. 

Voor de POV zijn er in 2021 meer meldingen gedaan, 
maar minder ontheffingen aangevraagd dan verwacht. 
Het verschil in uren kan worden verklaard doordat de 
afhandeling van een melding veel minder uren kost dan 
het verlenen van een ontheffing. De meldingen hadden 
voornamelijk betrekking op activiteiten in grondwater-
beschermingsgebieden.

De totale hoeveelheid uren is gecorrigeerd voor langdurige 
ziekte en de niet werkbare uren als gevolg van corona. 
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Toezicht en handhaving

UrenUren GeplandGepland WerkelijkWerkelijk VerschilVerschil

Wet natuurbescherming

1. Soortenbescherming 2410 2535 125

2. Houtopstanden 1100 1294 194

3. Gebiedsbescherming 3955 1823 -2132

Waterwet 560 510 -50

Whvbz 2300 2006 -294

Ontgrondingen 1130 1376 246

POV 630 602 -28

Ziekte (incl. corona 1048 1048

TotaalTotaal 1208512085 1119411194 891891

ActiviteitenActiviteiten GeplandGepland WerkelijkWerkelijk VerschilVerschil

Wet natuurbescherming

1. Soortenbescherming 48 209 161

2. Houtopstanden 126 164 38

3. Gebiedsbescherming 260 72 -188

Waterwet 98 131 33

Whvbz 275 223 -52

Ontgrondingen 83 41 -42

POV 60 34 -26

TotaalTotaal 950950 874874 7676

Toezicht en handhaving vindt zowel plaats op verleende 
vergunningen, ontheffingen en 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 tips of meldingen van derden of 
eigen constateringen tijdens gebiedscontroles. 
Voor toezicht en handhaving is de hoeveelheid uren 
 gecorrigeerd voor langdurige ziekte, zwangerschap en 
corona. In 2021 is een aantal opvallende verschillen te zien 
tussen de planning en de werkelijke uitvoering.

Voor wat betreft ontgrondingen is in 2021 veel tijd besteed 
aan toezicht en handhaving bij zandwinningen waar 
bressen waren ontstaan. Bressen zijn risicovol en het 
toezicht daarop is een prioritaire en tijdrovende activiteit. 
Hierdoor is navenant minder tijd besteed aan toezicht van 
andere minder risicovolle activiteiten, wat het lagere aantal 
activiteiten verklaart.  

Vernield bord stiltegebied

Het verschil in besteedde uren bij de Whvbz is veroorzaakt 
door de landelijke coronamaatregelen: als gevolg hiervan 
waren binnenzwembaden en badinrichtingen een groot 
deel van het jaar gesloten. Hierop heeft in die periode dan 
ook geen toezicht plaatsgevonden. In de periode dat de 
badinrichtingen wel open waren is de achterstand zo veel 
als mogelijk ingelopen.

Zoals al aangegeven is, verviel de PAS op 29 mei 2019. Voor 
wat betreft toezicht en handhaving gebiedsbescherming 
had dit als gevolg dat controles voor een groot gedeelte stil 
kwam te liggen. We zijn ook in 2021, onder andere op basis 
van landelijke afspraken met de minister, terug houdend 
omgegaan met het uitvoeren van toezichtbezoeken bij 
bepaalde categorieën bedrijven. Dit geldt onder andere voor 
de categorie PAS-melders. De dynamische ontwikkeling van 
het landelijke beleid en de bijbehorende wet- en regel-
geving is hier vooral debet aan. 
Ook het aantal verleende vergunningen voor agrarische 
bedrijven was aanzienlijk lager dan gepland en daardoor 
ook de uitvoering van het toezicht op de realisatie 
van de nieuw vergunde activiteiten. De voornaamste 
oorzaak hiervan is de uitspraak van de Raad van State 
van 20 januari 2021 (Logtsebaan), als gevolg waarvan 

voor intern salderen geen vergunning meer kan worden 
afgegeven. Bij het opstellen van de planning voor 2021 
is rekening gehouden met het toevoegen aan het team 
van een extra toezichthouder voor het onderdeel gebieds-
bescherming. Door alle ontwikkelingen en bijbehorende 
onzekerheden in het afgelopen jaar is besloten de toezicht-
houdende vacature vooralsnog niet in te vullen en de 
ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving 
verder af te wachten. Dit verklaart het grote verschil tussen 
de planning en de werkelijk gemaakte uren en activiteiten.

Bij de uitgevoerde activiteiten is met name bij soorten-
bescherming en gebiedsbescherming sprake van een 
grote afwijking van de planning. Voor wat betreft soorten-
bescherming heeft dit te maken met de grotere vraag naar 
toezicht. We hebben veel meer meldingen ontvangen vanuit 
de samenleving, mede als gevolg van de betere bekend-
heid van de regels met betrekking tot het beschermen van 
soorten. Daarnaast is aandacht besteed aan het verbeteren 
van het vastleggen van controles en inspecties door onze 
toezichthouders. 

Sloop woning


