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Geachte voozitter/leden,

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben wij de taak
om bestuurlijk toezicht te houden op de kwaliteit van de organisatie van de handhaving
bíj de Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie zelf. Dit wordt ook wel de
regietaak genoemd. Voor het uitvoeren van het toezicht beoordelen wij:
1. de jaarverslagen van de verschillende organisaties
2. de handhavingsuitvoeringsprogramma's
3. daarnaast voeren wij ter plekke een aantal audits uit

ln het BesluÍt omgevingsrecht (Bor) en in de Mínisteríële regeling omgevingsrecht (Mor)
zijn kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan de organisatie van de handhaving moet
voldoen. Elk jaar geven wij een oordeel over de mate waarin door gemeenten, water-
schappen en provincie aan deze kwaliteitscriteria wordt voldaan. Onze bevindíngen wor-
den vastgelegd in het jaarverslag regietaak. Met deze brief informeren wij u over zowel
het Jaarverslag Regietaak 2010 als 2011. Tijdens het opstellen van het Jaarverslag
Regietaak 2010 kwamen namelijk de gegevens over 2011 al beschikbaar. Daarom is
gekozen voor een combinatie van de resultaten over 2010 en 201 1 . Hierdoor zijn ook de
trends en verschillen met vorig jaar beter zichtbaar.

ln het kort kunnen wij concluderen dat de kwaliteit van de handhavingsjaarverslagen de
afgelopen jaren minder is geworden. Ook de uitvoeringsprogramma's zijn achteruit ge-
gaan. Dit laatste geldt ook voor de provincie. Onze eigen organisatie wil echter een
voorbeeldfunctie vervullen en zal daarom aan de slag gaan met het verbeterpunt voor
2012.
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Opgemerkt wordt dat de daadwerkelijke uitvoering van de handhaving door gemeenten,

waterschappen en provincie zelf als handhaver niet door de provincie als interbestuurlijk
toezichthouder is getoetst. Dit werd tot voor kort door de VROM-inspectie gedaan.

Onze bevindingen
Resultaten jaarverslagen 2009. De belangrijkste bevindingen zijn:
¡ alle organisaties hebben een jaarverslag 2009 opgesteld. Het verslag van Tynaarlo

was in de vorm van een cijfermatig overzicht. Dit is inhoudelijk gezien geen jaarver-

slag, gelet op de kwaliteitscriteria;
. in alle verslagen wordt melding gedaan van het aantal uitgevoerde controles;
. er is een redelijk beeld van het aantal handhavingsbeschikkingen en het aantal

klachten voor de handhaving;
. er is ook een aantal aspecten die structureel onderbelicht blijven zoals genomen

verbetermaatregelen, toezicht op eigen inrichtingen en het aantal processen-

verbaal.

Resultaten jaarverslagen 2010. Enkele bevindingen zijn:
o het jaarverslag van de gemeente Noordenveld voldoet aan alle criteria;
¡ de gemeente De Wolden heeft geen jaarverslag opgesteld;
r Tynaarlo heeft slechts enkele monitoringsgegevens verstrekt;
. een aantal punten blijven onderbelicht zoals doelstellingen, aantal handhavingsbe-

schikkingen en de evaluatie van de resultaten.

Vergelijking resultaten jaarverslagen 2010 en 2009
Vier organisaties laten een verbetering met betrekking tot de kwaliteitscriteria zien. Dit
zijn Borger-Odoorn, Coevorden, Noordenveld en de provincie Drenthe. De overige in-
stanties zijn gelijk gebleven of achteruitgegaan.
Reorganisaties, RUD-vorming, de komst van de Wabo en bezuinigingen is door een aan-
tal organisaties als reden gegeven voor de dalende aandacht voor het monitoren van
handhavingsresultaten en het opstellen van het jaarverslag.

Resultaten handhavingsprogramma's 2010 en 201 1 . Enkele bevindingen.
. Alle organisaties hebben een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het programma van

Borger-Odoorn geeft echter onvoldoende inzicht.
. De meeste programma's hebben een duidelijke verbinding met prioriteiten en doel-

stellingen.
¡ Een structureel aandachtspunt blijft het aangeven van de benodígde en beschikbare

financiële middelen voor de handhavinguitvoering.

Resultaten hand havingsprogram ma's 201 1

Eind 2010 is de Wabo van kracht geworden. Dit betekent dat de kwaliteitseisen nu

Wabo-breed gelden en enigszins zijn gewijzigd. Dit betreft de criteria met betrekking tot
de benodigde en beschikbare financiën en benodigde en beschikbare personele midde-
len. Deze criteria waren eerst gekoppeld en zijn nu gesplitst. De rest is hetzelfde geble-
ven.

Met de provincies Groningen en Fryslân is in het kader van interbestuurlijk toezicht afge-
sproken dat2011 beschouwd wordt als een overgangsjaar. Dit betekent dat de jaarpro-
gramma's voor 2011 wel worden getoetst (criteria aanwezig of niet aanwezig) maar dat
een beoordeling (en eventuele correctie) achterwege blijft.
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Wat valt op?
Veertien van de vijftien organisaties hebben een Wabo-breed handhavingsprogramma
opgesteld. Belangrijke toegevoegde thema's zijn het bouw- en woningtoezicht en de
ruimtelijke ordening. De gemeente Borger-Odoorn heeft geen handhavingsprogramma
2011 opgesteld. GeÏnvesteerd is in het opzetten van een nieuwe probleemanalyse, hel-
dere doestelling en een nieuwe handhavingstrategie. Slechts drie organisaties voldoen
aan alle wettelijke criteria.

Vergel ijki ng u itvoeri n gsprogram m a's 20 1 1 en 201 0

Gelet op de invoering van de Wabo is een vergelijking van 2009 met 2010 minder zinvol
en daarom achteruvege gelaten. Volgend jaar is deze vergelijking weer relevant.

Audits bijgemeenten en waterschap
ln 2009 zijn de gemeenten Emmen, Noordenveld, Coevorden en Midden-Drenthe en het
Waterschap Velt en Vecht doorgelicht. De audits zijn uitgevoerd door een extern bureau
(Oranjewoud) in samenwerking met de provincie. Tijdens de audits is onderzocht of
sprake is van een adequaat niveau van handhaving. Dit gebeurt door middel van onder-
zoek naar de aanwezigheid van documenten en rapportages en doorlichting van dos-
siers. Vooral de werking van het proces (de beleidscyclus) wordt onderzocht. Ook zijn
per organisatie enkele dossiers onderzocht, bijvoorbeeld de werking van de hand-
havingstrategie.
Het inhoudelijk onderzoek naar de uitvoering van de VROM{aakvelden wordt (tot 2012)
door de VROM-Inspectie uitgevoerd. De provinciaal regisseur en de VROM-lnspecteur
informeren elkaar over de bevindingen.

De belangrijkste conclusies van de audits zijn de volgende.
1. De bezochte organisaties voldoen voor een groot deel aan de kwaliteitseisen die

worden gesteld aan een professionele handhavingsorganisatie.
2. Op individueel niveau is bij de meerderheid van de organisaties sprake van tekort-

komingen. Dit betekent concreet dat de beleidscyclus daar nog niet of niet voldoen-
de draait.
Bijtekortkomingen worden door middel van adviezen en aanbevelingen verbeterin-
gen voorgesteld. Dit is bij de gemeente Noordenveld het geval.

Bij meer structurele tekortkomingen wordt een Plan van aanpak (verbeterplan) voor-
gesteld of wordt voorgesteld de actiepunten in het handhavingsprogramma op te
nemen. Uiteindelijk zijn drie gemeenten en het waterschap gevraagd een plan van
aanpak op te stellen. De gedeputeerde handhaving in zijn rol als provinciaal regis-
seur houdt de uitvoering hiervan in de gaten.

Eind 2010 zijn vier gemeenten door de provincie doorgelicht in de vorm van vervolg-
audits en een pilot interbestuurlijk toezicht. Deze pilot is een gezamenlijke doorlichting
door de VROM-Inspectie en de provincie bij de gemeente Coevorden. Bijde gemeente
Borger-Odoorn is de doorlichting in januari 2011 uitgevoerd in verband met planning-

technische redenen. De resultaten van deze doorlichtingen worden ook in dit jaarverslag
besproken.
De vervolgaudits zijn uitgevoerd omdat bleek dat afspraken over verbetervoorstellen en
of het opstellen van een plan van aanpak niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd.
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Hoe'scoott' de provincie als handhavende instantie?
Het handhavingsjaarverslag 2009 is op 13 punten beoordeeld en voldoet op 9 punten.
Op 4 punten voldoet de provincie niet, zijnde het aantal geconstateerde overtredingen,
toelichting op de afwijking tussen planning en uitvoering, een toelichting op de genomen
maatregelen en een specifieke paragraaf over het toezicht op de eigen inrichtingen. Op-
gemerkt wordt dat op individueel bedrijfsniveau de overtredingen wel bekend zijn, echter
dat het totaaloverzicht nog niet voldoende inzichtelijk was. ln het volgende jaarverslag
2010 is dit daadwerkelijk verbeterd.
Het handhavingsjaarverslag 2010 voldoet op 12 punten. Dit is een duidelijke verbetering
ten opzichte van 2009. Eén punt ontbreekt, namelijk de toelichting op de genomen maat-
regelen. Met de toelichting wordt bedoeld de beschrijving van de effecten van de maat-
regelen, die in 2010 zijn genomen naar aanleiding van de tekortkomingen in 2009.

Het uítvoeringsprogramma2010 is beoordeeld op 8 punten. Op 1 punt voldoet het pro-
gramma niet, namelijk de benodigde en beschikbare financiële middelen zijn niet opge-
nomen. ln het programma 2011 ontbreekt dit ook. De financiële middelen zijn wel in de
provinciale begroting en het financiële jaarverslag opgenomen. U beschikt daarmee over
de benodigde informatie maar deze informatie is dus in twee aparte documenten opge-
nomen.

Van belang is dat wij als provincie onder meer in verband met onze voorbeeldfunctie
100% scoren en dat de ontbrekende criteria in het volgende jaarverslag en jaarpro-
gramma worden opgenomen.

Samengevat: het jaarverslag 2010 heeft één tekortkoming, namelijk het ontbreken van
de toelichting op de genomen maatregelen . Deze beschrijving van de effecten van de
genomen maatregelen zal - uiteraard indien er tekortkomingen zijn - voortaan in een
aparte paragraaf of hoofdstuk plaatsvinden. De tekortkoming in de uitvoeringsprogram-
ma's 2010 en 201 I , namelijk het ontbreken van de overzichten van de financiële midde-
len, wordt verholpen door deze overzichten vanaf nu een als bijlage op te nemen.

Hoe verder met de resultaten van het jaaruerslag regietaak handhaving 2010 en 2011?
Na vaststelling van het jaarverslag worden de gemeenten en waterschappen schriftelijk
geÏnformeerd over de resultaten. Tevens hebben bij diverse gemeenten in 2011 ge-
sprekken plaatsgevonden over de stand van zaken met de uitvoering van de verbeter-
punten die zijn geformuleerd tijdens de audits in 2009 en 2010.
Met betrekking tot de audits die eind 2009 en 2010 zijn uitgevoerd zijn brieven gestuurd
aan de desbetreffende colleges met verzoeken om een plan van aanpak op te stellen
met verbeterpunten. Voorheen werd verzocht om verbeterpunten. Nu wordt bij afwezig-
heid van zwaardere criteria, zoals probleemanalyse, doelen en prioriteiten, verzocht om
een plan van aanpak vast te stellen en dit uit te voeren. ln de toekomst zal van deze
opschaling (van advies naar plan van aanpak) via de interventieladder gebruik worden
gemaakt. Dit geldt ook voor de bestuurlijke betrokkenheid. Bij de gemeente Coevorden
heeft medio 2010 een bestuurlijk vervolggesprek plaatsgevonden over de professionali-
sering van de handhaving en enkele (grotere) individuele dossiers. Aan dit gesprek heeft
de VROM-lnspecteur regio Noord ook deelgenomen. Zowel (grotere) individuele dossiers
als de professionalisering van de handhaving in totaliteit is aan de orde gesteld. Door
Coevorden is voorts een plan van aanpak opgesteld en het zanddepot in Wachtum is
gesloten.

Uitgangspunt is en blijft dat bij interbestuurlijk toezicht vertrouwen is in het probleemop-

lossend vermogen van de organisatie die onder toezicht staat.



Naast de blijvende individuele inzet van mens en middelen, de noodzakelijke aanpassin-
gen en verbeter¡ngen is ook een intensievere regionale handhavingssamenwerking een
manier om de inhoudelijke kwaliteit en continuiTeit van de handhavingsuitvoering op de
lange termijn te borgen. Hieraan zal mede in het proces van de RUD-vorming aandacht
aan beste'ed worden.

gedeputeerde staten van Drenthe,
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Jaarverslag regietaak handhaving 2010 en 2011 provincie Drenthe

l.lnleiding

Eind 2005 trad het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer in werking. ln het
Besluit zijn kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan de organisatie van de handhaving
bij gemeenten, waterschappen en provincie, moet voldoen. Gedeputeerde Staten
hebben sinds november 2005 de taak om hier in Drenthe bestuurlijk toezicht op te
houden. De provincie hanteert hiervoor een aantal instrumenten:
- het beoordelen van de jaarverslagen van de organisaties
- het beoordelen van de handhavingsuitvoeringsprogramma's van de organisaties
- het uitvoeren van audits.

De beoordeling van de jaarverslagen en programma's gebeurt op basis van
wettelijke criteria. Voorheen op basis van het Besluit kwaliteitseisen handhaving
milieubeheer. Na invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) op basis van vergelijkbare criteria die zijn opgenomen in het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor).
Bij de beoordeling van de jaarverslagen hebben we gelet op de aanwezigheid van
tien wettelijke criteria (zie hiervoor bijlagel ). Bij de beoordeling van de programma's
wordt getoetst of aandacht wordt besteed aan acht wettelijke kwaliteitscriteria (zie
bijlage 2). Vanaf 2011 worden de programma's getoetst op basis van tien criteria.

Het interbestuurlijk toezicht van de provincie richtte zich in eerste instantie op de
organisatie van de milieuhandhaving. Door de invoering van de Wabo per 1 oktober
2010 is de toezichthoudende taak verbreed naar andere sectoren. Tevens zijn er
bestuurlijke ontwikkelingen dat in 2012 de provincie de huidige toezichthoudende
taak van de VROM-Inspectie overneemt. Het interbestuurlijk toezicht van de VROM-
lnspectie richt zich vooral op de uitvoering van de handhaving.

De feitelijke uitvoering van de structurele toezichtstaak verloopt via een cyclisch
proces. Dit betekent dat vooraf een programma wordt vastgesteld, daarna de
uitvoering ter hand wordt genomen en door middel van een verslag in- en extern
verantwoording wordt vastgelegd. Afhankelijk van de resultaten vindt bijstelling
plaats.

De schematische cyclus van het toezicht ziet er als volgt uit:
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Het onderhavige jaarverslag regietaak2Ol0 en 2011 is gebaseerd op de
jaarverslagen 2009 en 2010, de uitvoeringsprogramma's 2010 en 201 1 en de in 20Og
en 2010 uitgevoerde audits. Zie hiervoor ook onderstaand schema. Over de wijze
van rapporteren en het tijdstip waarop zijn in Noordelijk verband afspraken gemaakt.

Tabel I . lnhoud regiejaarverslagen

2. Regiescan

lnzicht in resultaten.
Dit jaarverslag regietaak met bijlagen in de vorm van een regiescan geeft inzicht in
de situatie die de provincie als regisseur heeft aangetroffen bij de Drentse
gemeenten, de waterschappen en bij de provincie zelf (als handhavende instantie).
De resultaten uit de jaarverslagen en uit de uitvoeringsprogramma's zijn opgenomen
in dit verslag (zie hiervoor de bijlagen 1 en 2). Verslag en programma zijn de twee
documenten die jaarlijks beoordeeld worden om een indruk te krijgen van de werking
van de handhavingsbeleidcyclus. Van belang is te constateren hoe de resultaten per

iaar ziin en of er verschillen zijn tussen de jaarverslagen van 2009 en 2O1O en tussen
de uitvoeringsplannen van 2010 en 2011. Tevens wordt de trend (per gemeente en
als totaal) zichtbaar met betrekking tot de score van de criteria vanaf het jaar 2005
(dit is opgenomen in bijlage 4).
Ten slotte worden in dit jaarverslag de in 2009 en 2010 uitgevoerde audits bij de
gemeenten beschreven. Tijdens deze audits wordt onder meer de werking van de
hand havi n gstrateg ie (sta ppen pla n ) getoetst.

Vervolgproces.
Het jaarverslag wordt na vaststelling door GS en behandeling in PS aangeboden aan
de gemeenten en de waterschappen. Afhankelijk van de resultaten vindt overleg met
gemeenten en waterschappen plaats.
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3. Beoordeling handhavingsjaarverslag 2009 en 2010

De jaarverslagen 2009 en 2010 van de Drentse organisaties zijn opgevraagd en
beoordeeld. Bij de beoordeling van de jaarverslagen hebben we gelet op de
aanwezigheid van tien wettelijke criteria waaraan moet worden voldaan. ln bijlage 1

zijn de wettelijke criteria en de scores van de instanties weergegeven.

ln het algemeen valt het op dat het opstellen en aanleveren van de jaarverslagen en
de uitvoeringsprogramma's bij een groot deel van de organisaties (nog) niet
vanzelfsprekend gaat. Ondanks dat het verzoek vroegtijdig en meerdere keren wordt
gesteld, is een actieve en periodieke benadering nodig om de wettelijke stukken op
tijd aangeleverd te krijgen. Het voorstel is om dit gegeven onden¡yerp van gesprek te
laten zijn in een bestuurlijk overleg.

Resultaten jaarverslagen 2009
Alle organisaties hebben een jaarverslag opgesteld en ingeleverd. De gemeente
Tynaarlo heeft een jaarverslag in de vorm van een overzicht van het aantal
uitgevoerde controles ingeleverd. Dit is inhoudelijk gezien geen jaarverslag, gelet op
de kwaliteitscriteria. Het valt op dat in alle verslagen melding wordt gedaan van het
aantal uitgevoerde controles en er wordt een redelijk beeld gegeven van het aantal
gegeven handhavingsbeschikkingen en het aantal klachten voor de handhaving.
Daar tegenover zi)n er een paar aspecten die structureel onderbelicht blijven en
jaarlijks terugkomen, zijnde:

. de toelichting op genomen maatregelen,
o het toezicht op de eigen inrichtingen,
. het aantal processen-verbaal en
. een duidelijk inzicht in het aantal intrekkingen van de vergunning.

Reorganisaties, de komst van de Wabo en het inrichting van de organisatie is door
een aantal organisaties als reden gegeven voor de dalende aandacht voor het
monitoren van handhavingsresultaten en het opstellen van een jaarverslag.

Resultaten jaarverslagen 2010.
Eén jaarverslag, namelijk van de gemeente Noordenveld, voldoet aan alle
kwaliteitscriteria. De gemeente De Wolden heeft geen jaarverslag opgesteld.
Tynaa rlo heeft slechts en kele mon itori ngsgegevens verstrekt.
ln de jaarverslagen van 2010 blijkt het inzicht in de handhavingsresultaten aan de
hand van de indicatoren ten aanzien van de doelstellingen vaker te ontbreken. Ook is
de onderverdeling van de handhavingsbeschikkingen, naar bestuursdwang, of
intrekking van de vergunning vaker añruezig.
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Vergelijking resultaten jaarverslagen 2010 en 2009.
Vier organisaties laten een verbetering met betrekking tot de kwaliteitscriteria van het
jaarverslag zien. Dit zijn Borger-Odoorn, Coevorden, Noordenveld (100%) en de
provincie Drenthe. De overige instanties zijn gelijk gebleven of achteruit gegaan.
Algemene conclusie is dat de verslaglegging met betrekking tot de aanwezigheid van
de kwaliteitscriteria achteruit is gegaan.

4. Beoordeling uitvoeringsprogramma 2010 en 2011

De uitvoeringsprogramma's worden beoordeeld omdat ze een belangrijke schakel
vormen in de beleidscyclus. Hierbij is het van belang een duidelijke relatie te leggen
tussen de risicoanalyse, de prioriteiten, de doelen, de concrete activiteiten en de
noodzakelijke middelen. We hebben getoetst of in de uitvoeringsprogramma's
aandacht wordt besteed aan acht wettelijke kwaliteitscriteria. In bijlage 2 staan de
acht wettelijke kwaliteitscriteria en de scores van de instanties over 2010 en 2011
weergegeven.

Resultaten handhavingsprogramma's 2010
ln 2010 hebben alle instanties een handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld. De
gemeente Borger-Odoorn heeft wel een programma opgesteld, maar dit geeft
onvoldoende inzicht (op één na ontbreken de kwaliteitcriteria). De meeste
programma's hebben een duidelijke verbinding met de prioriteiten en doelstellingen
en er is een overzicht van de voorgenomen handhavingsactiviteiten opgenomen. Een
structureel aandachtspunt in deze uitvoeringsprogramma's blijft het aangeven van de
benodigde en beschíkbare financiële middelen voor de handhavinguitvoering.

Resultaten handhavingsprogramma's 201 I
Eind 2010 is de Wabo van kracht geworden. Dit betekent dat de kwaliteítseisen nu
Wabobreed gelden en enigszins zijn gewijzigd. Dit betreft met name het criterium
met betrekking tot de benodigde en beschikbare financiën. Dit criterium was
gekoppeld en is nu gesplitst. De rest is hetzelfde gebleven.

Met de provincie Groningen en Fryslân is in het kader van interbestuurlijk toezicht
afgesproken dat 2011 beschouwd wordt als een overgangsjaar. Dit betekent dat de
jaarprogramma's voor 2011 wel worden getoetst (criteria aanwezig of niet aanwezig)
maar dat een beoordeling (en eventuele correctie) achterwege blijft.
Wat valt op?
Veertien van de vijftien organisaties hebben een Wabobreed handhavings-
programma opgesteld. Belangrijk toegevoegde thema's zijn het bouw- en
woningtoezicht en de ruimtelijke ordening. De gemeente Borger-Odoorn heeft geen
handhavingsprogramma 2011 opgesteld. Geïnvesteerd is in het opzetten van een
nieuwe probleemanalyse, heldere doelstelling en een nieuwe handhavingstrategie.
Drie organisaties voldoen aan de wettelijke criteria.
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Vergelijking uitvoeringsprogramma's 2011 en 2010
Door de invoering van de Wabo is een vergelijking van 2009 met 2010 minder zinvol
en daarom achterwege gelaten. Volgend jaar is deze vergelijking weer relevant.

5. Recente trends in de periode 2008 - 2011

Doordat nu enkele jaren gegevens zijn verzameld is een globale lijn waar te nemen
in het aantal te scoren elementen met betrekking tot de kwaliteitscriteria.
ln de twee volgende figuren zijn de recente scores van de weergegeven. ln het
algemeen is sprake van een dalende trend qua score.

Figuur '1. Score Jaarverslagen 2008-2010

Figuur 2. Score uitvoeringsprogramma's 2009-201 1
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Globale trends in de periode 2005 - 2011
De jaarverslagen over de jaren 2OOS tot en met 2010 laten voor wat betreft de
kwaliteitscriteria een dalende trend zien. ln de beginjaren (vooral van 2005 naar
2006) is de meeste winst behaald. Van 2006 naar 2007 is er een daling opgetreden.
Hierna is weer een verbetering opgetreden. Voor 2009 en 2010 is weer een dalende
trend waarneembaar (zie figuur 3).
Opgemerkt wordt dat de onderverdeling van criterium 4 (4a Um 4c) buiten de trend is
gehouden.

Bij de handhavingsuitvoeringsprogramma's was vanaf het begin sprake van lichte
negatieve trend bij het voldoen aan de kwaliteitscriteria. Deze trend is in 2008
omgebogen naar een positieve. Daarna heeft zich een dalende trend ingezet. Zie
figuur 4. Opgemerkt dient te worden dat voor 2011 een Wabobreed programma
moest worden gemaakt.
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Gemiddelde score jaarverslag
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Figuur 3. Gemiddelde score jaarverslagen gemeenten (2005-2010)

De gemiddelde score met betrekking tot de criteria van de jaarverslagen over de
jaren voor de gemeenten is ongeveer 7Oo/o.

Figuur 4. Gemiddelde score handhavingsuitvoer¡ngsprogramma's gemeenten (2006-
2011)

De gemiddelde score qua criteria bij de uitvoeringsprogramma's over de jaren voor
de gemeenten is 80 Yo.
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Tevens is de trend dat binnen de organisaties door de jaren heen een flinke variatie
is opgetreden qua score van de criteria. Met andere woorden een constante score
vasthouden in het voldoen aan de kwaliteitscriteria blijft door de jaren heen geen
makkelijke opgave. Een belangrijke oozaakzijn de vele personele mutaties en
daardoor het gebrek aan continuiTeit bij handhaving binnen de diverse organisaties.

Vanuit de uitgevoerde vervolgaudits is de volgende trend zichtbaar. Een aantal
organisaties heeft de adviezen en aanbevelingen uit eerdere audits slechts
gedeeltelijk uitgevoerd. Met name het voldoen aan de criteria zoals een actuele
probleemanalyse, heldere prioriteiten en duidelijke doelstellingen was onvoldoende.
Deze organisaties hebben vervolgens een plan van aanpak opgesteld, waarin
duidelijke actiepunten zijn opgenomen. Dus over all is sprake van een positieve
tendens met betrekking tot het voldoen aan de criteria.

Noodzaak om te blijven investeren.
Gelet op het cyclische karakter van het blijvend voldoen aan de criteria is continue
aandacht en inzet van mensen en middelen op jaarbasis nodig.
Door enkele organisaties is aangegeven dat door de vele personele mutaties kennis
en aandacht hiervoor minder is. Ook door de vele financiële en organisatorische
ontwikkelingen zoals bezuinigingen, reorganisaties, invoering Wabo en invoering
RUD worden andere prioriteiten gesteld en is de aandacht voor het blijven voldoen
aan de criteria (tijdelijk) minder.
Via gemeentelijke samenwerking (zoals het opzetten van een handhavingsdienst in
Zuidwest-Drenthe en in BOCE-verband)worden oplossingen gezocht zoals het
gezamenlijk vormgeven en invullen van de kwaliteitscriteria door gebruik te maken
van elkaars expertise. Een goed voorbeeld is het opzetten van een probleemanalyse
door Hoogeveen. Deze methodiek is door enkele andere gemeenten overgenomen
en vervolgens toegepast.

Wat wordt door de provincie als toezichthouder bij gesignaleerde tekortkomingen
gedaan?

De provincie geeft aan de individuele organisaties aan dat de huidige wettelijke
tekortkomingen moeten worden opgeheven. ln eerste instantie gebeurt dit via
adviezen en aanbevelingen. Bij het ontbreken van belangrijke criteria (zoals geen
probleemanalyse, geen doelstellingen en geen prioriteiten) vindt opschaling met
betrekking tot de mate van toezicht plaats. ln plaats van adviezen wordt gevraagd
om een plan van aanpak op te stellen. Dit plan dient bestuurlijk te worden
vastgesteld. ln de toekomst zal van deze opschaling via de interventieladder gebruik
worden gemaakt bij het ontbreken van belangrijke criteria. Uitgangspunt is en blijft
wel dat vertrouwen aanwezig is bij de toezichthouder in het probleemoplossend
vermogen van de organisatie die onder toezicht staat.
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Naast individuele verbetering wordt gekozen voor regionale samenwerking. Van
belang is dat de inhoudelijke kwaliteit en continurteit van de handhavingsuitvoering
ook op de lange termijn wordt gewaarborgd. Door daadwerkelijke samenwerking en
bundeling van kennis en vaardigheden kan hierin voortgang worden geboekt. De
vorming van een Drentse uitvoeringsdienst kan een belangrijke impuls zijn om tot
een professionele handhaving te komen en te blijven.

6. Audits bij gemeenten en waterschap
ln 2009 zijn de gemeenten Emmen, Noordenveld, Coevorden, Midden-Drenthe en
het Waterschap Velt en Vecht doorgelicht. De audits zijn uitgevoerd door een extern
bureau (Oranjewoud) in samenwerking met de Provincie. Tijdens de audits is
ondezocht of sprake is van een adequaat niveau van handhaving. Dit gebeurt door
middel van onderzoek naar de aanwezigheid van documenten en rapportages en
doorlichting van dossiers. Vooral de werking van het proces (de beleidscyclus) wordt
onderzocht. Ook zijn per organisatie enkele dossiers onderzocht, bijvoorbeeld de
werking van de handhavingstrategie.
Het inhoudelijk onderzoek naar de uitvoering van de VROM-taakvelden wordt (tot
2012) door de VROM-Inspectie uitgevoerd. De provinciaal regisseur en de VROM-
lnspecteur informeren elkaar over de bevindingen.

De belanoriikste concl ies van de audits ziin:
1. De bezochte organisaties voldoen voor een groot deel aan de kwaliteitseisen die
worden gesteld aan een professionele handhavingorganisatie.
2.Op individueel niveau is bij de meerderheid van de organisaties sprake van
tekortkomingen. Dit betekent concreet dat de beleidscyclus daar nog niet of niet
voldoende draait.
Bij tekortkomingen worden door middel van adviezen en aanbevelingen
verbeteringen voorgesteld. Dit is bij de gemeente Noordenveld het geval.
Bij meer structurele tekortkomingen wordt een Plan van aanpak (verbeterplan)
voorgesteld of wordt voorgesteld de actiepunten in het handhavingsprogramma op te
nemen. Uiteindelijkzijn drie gemeenten en het waterschap gevraagd een plan van
aanpak op te stellen. De gedeputeerde handhaving in zijn rol als provinciaal

regisseur houdt de uitvoering hiervan in de gaten.

Eind 2010 zijn vier gemeenten door de provincie doorgelicht in de vorm van
vervolgaudits en een pilot interbestuurlijke toezicht. Deze pilot is een gezamenlijke
doorlichting door de VROM-Inspectie en de Provincie bij de gemeente Coevorden.
Bij de gemeente Borger-Odoorn is de doorlichting in januari 2011 uitgevoerd in

verband met planningtechnische redenen. De resultaten van deze doorlichtingen
worden ook in dit jaarverslag besproken.
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De vervolgaudits zijn uitgevoerd omdat bleek dat afspraken over verbetervoorstellen
en of het opstellen van een plan van aanpak niet of slechts gedeeltelijk zijn
uitgevoerd. Zie ook onderstaand schema en bijlage 3 voor de individuele scores.

Tevens zijn in 2011 op basis van een afspraak tussen de provincies Groningen,
Fryslân en Drenthe alle Drentse gemeenten bezocht. Door middel van een quick
scan is gekeken of de gemeenten met betrekking tot de kwaliteitscriteria Wabo-proof
zi)n. Deze uitkomsten worden in het jaarverslag 2011 besproken.

Tabel 2. Schema uitgevoerde audits 2008-2011
2007 2008 2009 2010 2011
Aa en Hunze Assen Emmen Assen Wabo/lBT

gesprekken

met alle
gemeenten

Midden Drenthe Hoogeveen Noordenveld Midden-
Drenthe

Borger-Odoorn De Wolden Coevorden Borger-Odoorn
Tynaarlo Meppel Midden-

Drenthe
Coevorden Pilot

Coevorden
afgerond

Westerveld Reest & Wieden Velt & Vecht Meppel Pilot Borger-
Odoorn
afgerond

Provincie
Drenthe

12



Bijlage 1a Jaarverslag 2009

Conclusie: geen van de 15 instanties voldoen aan de minimale wettelijke criteria
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Gemeente:
Aa en Hunze Ja ja ja ja F )a nee )a Ja p p ja ja 92%
Assen nee ja ja ja ja F Ja )a ß nee nee nee ja 690/0

Borger-Odoorn Ja ja ja ja ja ß nee nee ß p nee ß nee 69Yo

Coevorden Ja ja nee ja ja )a ß nee p nee nee nee nee 54%
De Wolden Ja Ja ja ja ja ja nee nee ja la nee ß ß 77%
Emmen Ja p ja ja ja ja nee nee ja ja p Ja )a B5o/o

Hoogeveen Ja p nee Ja ja ja ja ia ja ja nee nee nee 69Yo

Meppel Ja )a Ja ja ja ja ja ja ja la ja nee nee 85%
Midden-

Drenthe nee p ja p ja ja Ja )a p p nee nee nee 69Yo

Noordenveld Ja Ja p )a ja ja nee ja ja ja Ja p p 92o/o

Westerveld Ja ß ja ja ja ja nee ja ja ja p nee ß B5%
Tynaarlo nee Ja nee nee nee nee nee nee ja nee nee nee nee 15%

Waterschap
Velt en Vecht Ja ja ja F nee p nee nee )a Ja nee ja ja 69%
Reest en

Wieden Ja )a p la p la nee p p la ja ja F 92o/o

Provincie
pr. Drenthe Ja ja nee ja F ß nee ß Ja Ja nee ja nee 69%
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Bijlage 1b Jaarverslag 2010

Conclusie: één van de 15 instanties voldoet aan de minimale wettelijke criteria
De Wolden heeft geen gegevens aangeleverd
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Gemeente:
Aa en Hunze Ja Ja Ja p nee nee nee ja ja ja ja ja Ja 77o/o

Assen nee p Ja ß þ þ þ ja ja nee nee nee ja 69%
Borger-Odoorn nee Ja nee þ nee nee nee nee ja la nee nee ja 38%
Coevorden Ja Ja Ja F Ja þ Ja p ß nee nee nee nee 69%
De Wolden 0o/o

Emmen Ja ja ja ja ja Ja p ß p p nee ja nee B5%
Hoogeveen Ja ß nee nee nee nee ja nee p p Ja nee ja 54%
Meppel Ja ja Ja ja ja ja nee nee ß p p nee nee 69Yo

Midden-
Drenthe nee ia nee ja nee Ja p Ja )a nee nee nee ja 54%
Noordenveld Ja ja ja ja ja ß )a Ja p ß la Ja ja 10OYo

Tynaarlo nee ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee 8%
Westerveld Ja ja ja ja ja ja nee nee ß p p Ja nee 77o/o

Waterschap
Reest en

Wieden Ja ß ß nee nee nee nee nee ja ja Ja Ja ß 620/o

Velt en Vecht Ja ja ja ja ja ja nee nee ja ja Ja p nee 77o/o

Provincie
pr. Drenthe Ja p p p p þ þ ja ja ja nee ja ja 92%
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Bijlage 2 a Uitvoeringsprogramma 2010

Conclusie: 4 van de 15 instanties voldoen aan de mínimale wettelijke criteria
Ter vergelijking in 2009 voldeden 6 van 15 instanties aan de minimale wettelijke
criteria
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Gemeente:
Aa en Hunze ja Ja ja ja ja nee ja p 88o/o

Assen p nee nee ja ja nee ja ja 630/o

Borger-Odoorn Ja nee nee nee nee nee nee nee 13%
Coevorden ja Ja )a p )a nee la ja 89Yo

De Wolden ja ja ja )a )a nee p Ja 88o/o

Emmen ja )a ja ja ja ja ja p 1O0o/o

Hoogeveen )a Ja nee ja nee Ja ja nee 63%
Meppel ß p Ja )a nee nee Ja ß 75o/o

Midden-
Drenthe F nee nee ja Ja nee nee nee 38o/o

Noordenveld Ja Ja p p Ja p ja )a lOOo/o

Tynaarlo ja ja )a Ja )a nee Ja )a 88o/o

Westerveld ja p ja ja ja nee ja nee 75%

Waterschap
Reest en

Wieden p Ja p p Ja p Ja la 100%
Velt en Vecht ja p )a )a p p Ja ja 10Oo/o

Provincie
pr. Drenthe ja ja p p p nee Ja )a 88o/o
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Bijlage 2 b Uitvoeringsprogramma 201 1

Conclusie: 3 van de 15 instanties voldoen aan de minimale wettelijke criteria
Ter vergelijking ín 2009 en 2010 voldeden resp. 6 en 4 van 15 instanties aan de
minimale wettelijke criteria. Borger-Odoorn heeft geen gegevens aangeleverd.
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Gemeente:
Aa en Hunze )a ja nee ja ja nee nee p p Ja 70%
Assen Ja nee Ja )a ja nee nee ja )a Ja 70%
Borger-
Odoorn 0%
Coevorden )a Ja p ja ja nee Ja nee ja p 80%
De Wolden ja )a Ja Ja la nee nee ja Ja ja 80%
Emmen ja ja ja Ja )a p p p ja Ja 1O0o/o

Hoogeveen Ja ja ja ja ja nee nee p p Ja 80%
Meppel Ja nee ja Ja ß nee nee nee la p 60%
Midden-
Drenthe )a ja nee ja ja nee p nee Ja Ja 70%
Noordenveld la p ja ja p ja ja ja ja p 1jjo/o
Westerveld ja )a Ja p )a nee nee ja ja nee 7O%o

Tynaarlo la ja ja p Ja nee nee p p ja 80%

Waterschap
Velt en

Vecht )a p )a Ja ja p ß Ja ja p 100o/o

Reest en

Wieden Ja p Ja ja ja nee ja nee ja p 80%

Provincie
pr. Drenthe p ja p ja ja nee nee )a p ß 80%
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Bijlage 3 Resultaten audits 2009 en 2010

De hoofdlijn bij de audits is dat de bezochte organisaties gedeeltelijk voldoen aan de
kwaliteitseisen die worden gesteld aan een professionele handhavingsorganisatie.
Echter er zijn ook structurele tekortkomingen bij de meerderheid van de organisaties

De kernpunten in de audíts van 2009 zijn de volgende bevindingen en adviezen

Gemeente Emmen (15 september 2009):
De be la n g rij kste aa nd achtp u nten/ad viezen zijn.
1. De probleemanalyse voldoet niet aan de criteria: actualisatie is noodzakelijk.
2. De prioriteiten voldoen aan de hiervoor gestelde criteria.
3. De doelstellingen hebben geen aanwijsbare relatie met de probleemanalyse.
Advies: doelen specifiek maken en relateren aan het naleefgedrag.
4. De borging van de personele en financiële middelen voldoen.
5. De nalevings-en toezichtstrategie voldoen. De sanctiestrategie voldoet ook.
6. Het handhavingsprogramma (HUP) voldoet niet aan de criteria (te summier
beschreven en geen duidelijke relatie met de prioriteiten en de doelstelling).
Advies: geef duidelijk aan waar de acties uit voort komen, door een transparante
relatie te leggen met de probleemanalyse, prioriteiten en doelen.
7. De monitoring voldoet aan de criteria, de evaluatie en de verslaglegging echter
niet. Analyse van de bijgehouden gegevens vindt niet plaats. Hierdoor vinden ook
geen verbeteracties plaats.

Advies: verbeter de verslaglegging.
8. De beschikbaarheids- en de bereikbaarheidsregeling voldoen.
L Uit het onderzoek van de handhavingsdossiers blijkt dat de gemeente gebruik
maakt van de verschillende soorten toezicht. Deze worden toegepast zoals in de
strategieën is verwoord. De strategie en werkwijze komen met elkaar overeen.
Een algemeen aandachtspunt: de dossiers zijn niet eenduidig opgebouwd en
ingedeeld.
Advies; is tot eenduidige dossiervorming over te gaan.

Conclusie en te ondernemen actie.
De handhavingsorganisatie van de gemeente Emmen voldoet op dit moment niet
aan alle kwaliteitseisen zoals weergegeven in het Besluit kwaliteitseisen handhaving
milieubeheer (Bkhm)

Verzoek: opstellen van een plan van aanpak vóór 15 mei 2010 waarin de op te
nemen actiepunten staan weergegeven.
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Gemeente Goevorden (30 september 2009)
De be la n g rij kste aa nd achtp u nte n/ad viezen zijn.
1. De probleemanalyse is onvoldoende doordat deze te grofmazig is opgezet.
Advies: verfijn en actualiseer de gegevens in de risicomatrix/probleem-analyse.
2 De prioriteiten voldoen op technisch niveau.
Advies: voer een verfijningslag door van de probleemanalyse en prioriteer tot in het
handhavingsprogramma. Neem ook de LOM prioriteiten mee.

3. De doelen zijn niet gerelateerd aan de prioritering en geven onvoldoende de
handhavinginspanning weer. Maak per beleidsveld specifieke doelen (SMART).
4. De borging van personele en financiële middelen voldoen niet. Er zijn geen

stukken ingezien en ontvangen.
Advies: overleg per jaar de personele en financiële middelen in het
handhavingsprogramma en - verslag.
5. Organisatorische condities: de functiescheiding is doorgevoerd. Stel een
roulatieprotocol handhaving op. Bij ontstaan van achterstanden op bedrijven met
hoge risico's is continuiTeit van handhaving belangrijk. Stel hiertoe een
uitbestedingsprotocol inzake inhuur expertise handhaving op.

6. De nalevings- en toezichtstrategie ontbreekt.
Advies: geef meer invulling aan de communicatie mogelijkheden in de handhaving.
7. De sanctiestrategie voldoet aan de criteria.
8. Hand havingsprogramma: de technische relatie tussen probleemanalyse,
prioriteiten en het handhavingsprogramma is technisch aanwezig. Het programma is
te grofmazig opgezet met een planperiode van vier jaar (2006 - 2010).

Advies: voer een verfijning (per jaar) door.
9. De uitvoeringsondersteunende middelen zijnin voldoende mate aanwezig.
10. De monitoring en evaluatie van het aantal en soort overtredingen ontbreekt
hierdoor is de handhavingsbeleidscyclus niet sluitend.
Advies: evalueer tijdig en zorg voor een solíde basis van de monitoringsgegevens.
11. Het lokaal handhavingoverleg voldoet en de bereikbaarheid- en

beschikbaarheidsregeling is aanwezig.
12. Uit onderzoek van de handhavingsdossiers blijkt dat het moeilijk is om een goed

beeld te krijgen van de kwaliteit van het uitgevoerde handhavingsproces.

Enkele aandachtspunten I adviezen zijn:
1. dossiervorming is een belangrijk punt van aandacht binnen de gemeente,

2. uit de analyse van de dossiers en de nazending per post blijkt dat de
vastgestelde sanctiestrategie niet altijd wordt toegepast. De feitelijke
afhandeling van handhavingsacties is niet altijd zichtbaar.
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Conclusie en te ondernemen actie.
De handhavingsorganisatie van Coevorden voldoet op dit moment niet aan alle

kwaliteitseisen van het Bkhm.

Verzoek: vóór 1 april2010 een plan van aanpak opstellen waarin de te nemen
actiepunten staan opgenomen ( mede gelet op de afspraken die zijn gemaakt in het
bestuurlijk overleg van 9 december 2009).

Gemeente Noordenveld ( 9 november 2009)
De be la n g rij kste aa nd a chtpu nte n/adviezen zijn.

1. De huidige prioriteiten volgen niet eenduidig en transparant uit de
probleemanalyse

Advies: maak een heldere prioriteitsstelling.

2. De doelstellingen voldoen niet aan de criteria.
Advies: maak de doelstellingen specifiek en verwoord de doelstellingen SMART.
3. Het handhavingsprogramma (HUP) voldoet niet aan de criteria (te summier en
activiteiten hebben geen duidelijke relatie met prioriteiten en doelstelling).
Advies: laat duidelijk zien op welke wijze de keuzes uit de probleemstelling en
prio riteiten zijn verlaald naa r een ha nd havi ngsp rog ram ma.
4. De monitoring voldoet aan de criteria, de evaluatie echter niet. Analyse van de
bijgehouden gegevens vindt niet plaats. Hierdoor vinden ook geen verbeteracties
plaats.

Advies: de praktijk informatie beter te benutten bij de probleemanalyse.

5. Het lokaal handhavingoverleg (LHO) voldoet. De beschikbaarheids- en de
bereikbaarheidsregeling voldoen niet aan de hiervoor gestelde criteria.
Advies: zorg voor een specificatie van de bestaande bereíkbaarheids- en
beschikbaarheidsregeling ten aanzien van de milieuhandhaving, waarbinnen zaken
zoals piket en mandaat voor rauwelijkse bestuursdwang zijn opgenomen.
6. Uit het ondezoek van de handhavingsdossiers blijkt dat de gemeente gebruik
maakt van de verschillende soorten toezicht. Deze worden toegepast zoals in de
strategieën is verwoord.
Enkele aandachtspunten I adviezen zijn:

1. de meeste dossiers zijn eenduidig opgebouwd en ingedeeld. Hierdoor zijn de
dossiers ovezichtelijk.
2. uil de analyse van de dossiers blijkt dat de vastgestelde sanctiestrategie niet
altijd wordt toegepast en dat afwijkingen gemotiveerd dienen te worden
aangegeven. Tevens zullen de termijnen beter gehanteerd kunnen worden.
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Gonclusie en te ondernemen actie.
De handhavingsorganisatie van de gemeente Noordenveld voldoet op dit moment
nog niet aan alle kwaliteitseisen zoals weergegeven in het Bkhm. De gemeente heeft
aangegeven dat de diverse aanbevelingen zullen worden overgenomen.
Advies: uitvoering aanbevelingen adequaat ter hand nemen. Op de uiteindelijke
uitvoering hiervan wordt toegezien.

Gemeente Midden-Drenthe (27 oktober 2009)
De be la n g rij kste aa nd achtp u nte n/ad viezen zijn.
1. De probleemanalyse voldoet niet aan de criteria. De bijstelling heeft, na
vaststelling in 2005, niet plaatsgevonden.

Advies: de probleemanalyse voeden met praktijkinformatie en actualiseren.
2. De prioriteiten volgen niet eenduidig en transparant uit de probleemanalyse en de
prioriteiten.

Advies: specificeer de eigen risicomethodiek en leid hieruit de prioriteiten voor het
toezicht af.

3. De doelen hebben wel een relatie met de probleemanalyse en de prioriteiten,
echter de specificatie van de doelen richting het toezicht en het daarbij beoogde
naleefged rag ontbreken.
4. De borging van de personele en financiële middelen voldoen niet aan de gestelde
criteria. Voor het toezicht is in de begroting een bepaald bedrag gereserveerd. De
vertaling van de prioriteit naar de noodzakelijke formatie is niet uitgevoerd.
Advies: leg een duídelijke relatie tussen de prioriteiten van de handhaving en de
opbouw van de personele en financiële middelen.
5. De organisatorische condities voldoen aan de daarvoor gestelde criteria.
Advies: benoem de soorten controles waarbij roulatie vereist is en maak hiervoor
werkafspraken die vastgelegd worden in een roulatiesysteem en in protocollen.

6. De nalevings-en toezichtstrategie voldoen aan de criteria. De sanctiestrategie
voldoet ook.
7. Het handhavingsprogramma (HUP) voldoet niet aan de hiervoor gestelde criteria.
De weergegeven activiteiten in het programma van 2009 zijnle summier beschreven
en hebben geen duidelijke relatie met de prioriteiten en de doelstelling.
Advies: geef duidelijk aan waar de acties uit voort komen, door een transparante
relatie te leggen met de probleemanalyse, prioriteiten en doelen.
8. De monitoring voldoet aan de criteria, de evaluatie echter niet. Er is geen analyse
van de bijgehouden gegevens. Hierdoor vinden ook geen verbeteracties plaats.
Advies: benut de praktijkinformatie beter bij de probleemanalyse. Tevens wordt
aanbevolen een overzicht te geven van de geconstateerde overtredingen.
9. Het lokaal handhavingoverleg voldoet. De bereikbaarheids- en beschikbaar-
heidsregeling voldoen niet.

20



Advies: zorg voor een specificatie van de bestaande bereikbaarheids- en
beschikbaarheidsregeling ten aanzien van de milieuhandhaving, waarbinnen zaken
zoals piket en mandaat voor rauwelijkse bestuursdwang zijn opgenomen.
10. Uit het ondezoek van de handhavingsdossiers blijkt dat de gemeente gebruik
maakt van de verschillende soorten toezicht. Deze worden toegepast zoals in de
strategieën is venryoord.

Enkele aandachtspunten I adviezen zijn:
1. de meeste dossiers zien er verzorgd uit en zijn chronologisch opgebouwd,
echter bij enkele dossiers bleek dit een aandachtspunt.
2. uit de analyse van de dossiers blijkt dat de vastgestelde sanctiestrategie
wordt toegepast.

Conclusie en te ondernemen actie.
De handhavingsorganisatie van de gemeente Midden-Drenthe voldoet niet aan alle
kwaliteitseisen. De gemeente heeft aangegeven dat er met de diverse
tekortkomingen aan de slag wordt gegaan.

Verzoek: opstellen van een plan van aanpak vóór 15 mei 2010 waarin de te nemen
actiepunten staan opgenomen.

Waterschap Velt en Vecht (15 oktober 2009)
De be I a n g rij kste a a nd achts p u nte n/ad viezen zijn.
1. De probleemanalyse voldoet niet aan de criteria: de bijwerking van de
probleemanalyse op basis van praktijkinformatie van de handhaving heeft niet
plaatsgevonden.

Advies: zorg ervoor dat de probleemanalyse leidend is voor de
hand havingsprio riteiten.
2. De doelen hebben geen aanwijsbare relatie met de probleemanalyse en de
prioriteiten.

Advies: maak de doelen specifiek en gericht op de problematiek binnen het
toezichtgebied.
3. De borging van de personele en financiële middelen voldoen niet aan de gestelde
criteria. Voor het toezicht is in de begroting een bepaald bedrag gereserveerd. De
vertaling van de prioriteit naar de noodzakelijke formatie is niet uitgevoerd.
Advies: geef in het uitvoeringsprogramma een specificatie van de opbouw van de
begroting ten behoeve van de handhaving in relatie tot de prioriteiten en het
uitvoeringsprogramma.
4. De organisatorische condities voldoen aan de daarvoor gestelde criteria. Een
roulatiesysteem is niet aanwezig.
Advies; zet een eenvoudig roulatiesysteem op dat aansluit bij de eigen werkwijze
binnen het waterschap.
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5. De nalevings- en toezichtstrategie voldoen aan de criteria. De sanctiestrategie
voldoet ook. Zorg ervoor dat de twee gehanteerde strategieën (van Overijssel en van
Drenthe) op elkaar worden afgestemd.
6. Het handhavingsprogramma (HUP) voldoet niet. ln het HUP is aangegeven dat er
onvoldoende tijd aanwezig is om uitvoering te geven aan de prioriteiten. De vertaling
van de prioriteit naar de noodzakelijke formatie is niet gebeurd.
Advies: geef een goede onderbouwing van de gemaakte keuzes.
7. De uitvoeringsondersteunende middelen zijn in voldoende mate aanwezig.
8. De monitoring voldoet aan de criteria de evaluatie echter niet. Analyse van de
bijgehouden gegevens vindt niet plaats. Het advies is om de praktijk informatie beter
te benutten voor bij het opstellen van de probleemanalyse.

9. Het lokaal handhavingoverleg voldoet. De bereikbaarheid- en
beschikbaarheidregeling voldoen ook.
10. Uit het onderzoek van de handhavingsdossiers blijkt dat het waterschap gebruik
maakt van zowel de sanctiestrategie van de provincie Overijssel als de sanctie-
strategie van de provincie Drenthe. De twee strategieën zijn in hoofdlijn identiek,
maar verschillen in de uitwerking.
En kele aandachtspunten I adviezen zijn:

1. de dossiers zien er verzorgd uit en zijn chronologisch opgebouwd.
2. de vastgestelde sanctiestrategie wordt toegepast.

Gonclusie en te ondernemen actie.
De handhavingsorganísatie van het Waterschap Velt en Vecht voldoet op dit moment
niet aan alle kwaliteitseisen zoals weergegeven in het Bkhm. Door u is aangegeven
dat er met de diverse tekortkomingen aan de slag wordt gegaan.
Verzoek: vóór 15 mei 2010 een plan van aanpak op te stellen waarin de te nemen
actiepunten staan opgenomen.
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ln 2010 zijn vervolgaudits uitgevoerd bij organisaties die in een eerder stadium zijn
ondezocht. Opgemerkt wordt dat in onderstaand ovezicht de hoofdlijnen worden
weergegeven.

Gemeente Meppel (16 december 2010)
De be I a n g rij kste aa nd achtp u nte n/ad viezen zijn.
1. De afgesproken verbeterpunten uit de audit van eind 2008 en de vervolgafspraken
uit 2009 zijn niet uitgevoerd.
2. Het milieujaarprogramma 2010 en het milieujaarverslag 2009 voldoen niet aan de
kwaliteitseisen.
3. De milieuhandhavingsorganisatie van de gemeente Meppel voldoet dus nog niet
aan de kwaliteitscriteria.
4. De onderzochte handhavingsdossiers zijn chronologisch opgebouwd.
Aandachtpunten zijn: het binnen de gestelde termijn houden van (na)controles, het
op tijd versturen van bevindingen, het toepassen van de sanctiestrategie en de
volledigheid van het dossier.

Conclusie en te ondernemen actie:
1 . De gemeente Meppel stelt vóór 15 oktober 2011 een plan van aanpak op met
duidelijke actiepunten en een realistische planning per actiepunt, de hoofdpunten
zijn:
- actuele probleemanalyse (Wabo-breed)
- heldere prioriteitenstelling

- heldere doelstellingen
- specifiek werkprogramma met goede planning en inzicht in personele en financiële

middelen voor 2012
- nieuwe nalevings- en toezichtsstrategie
- sanctiestrategie
- adequate monitoring en een goede verslaglegging 2011
2. Het bestuurlijk vastgestelde handhavingsprogramma (Wabo) 2011 conform de
wettelijke kwaliteitseisen opstellen en vóór 15 oktober 2011 toezenden aan de
provincie.

3. Het bestuurlijk vastgestelde handhavingsjaarverslag 2010 conform de wettelijke
kwaliteitseisen opstellen en vóór l5 oktober 2011toezenden aan de provincie.

Gemeente Borger-Odoorn (11 januari 20111

De be I a n g rij kste aa nd achtp u nten/ad viezen zijn:
1. De gemeente Borger-Odoorn heeft het bestuurlijk verzoek van de provincie de
verbeterpunten uit te voeren en hierover te rappoderen via het jaarverslag niet
volledig uitgevoerd.
2. Het milieujaarprogramma 2010 is niet opgesteld en het milieujaarverslag 20Og
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voldoet niet aan alle kwaliteitseisen. Knelpunt is het geconstateerde capaciteitstekort
om de taakstelling bij handhaving uit te kunnen voeren.
3. De handhavingsorganisatie van de gemeente Borger-Odoorn voldoet dus nog niet
aan de kwaliteitscriteria zoals aangegeven in het Besluit omgevingsrecht.
4. De onderzochte handhavingsdossiers zijn chronologisch opgebouwd.
Aandachtspunt bij een deel van dossiers is de verzorgdheid en het (op tijd) afronden
van de hercontroles en de correspondentie.

Conclusie en te ondernemen actie
Het handhavingsprogramma 2O11 conform de wettelijke kwaliteitseisen opstellen en
vóór 15 september 2011 toezenden aan de provincie.

Het bestuurlijk vastgestelde handhavingsjaarverslag 2010 conform de wettelijke
kwaliteitseisen opstellen en vóór 15 september 2011 toezenden aan de provincie.

Met betrekking tot de dossiers, het stappenplan handhaving volgen en de
handhavingsdossiers qua relevante correspondentie correct bijhouden.

Reactie van Borger-Odoorn op actiepunt 1: het Wabo-brede handhavingsbeleid
wordt eind juni 201 1 vastgestefd. Het uitvoeringsprogramma dat daar uit volgt zal in
de tweede helft van 2011worden opgesteld. Er zalin verband met de WABO geen
apart milieuhandhavingsprogramma worden opgesteld. De bedoeling is om te komen
met een WABO-breed (zelfs nog breder in verband met APV etc) uitvoerings-
programma. Er is geen gescheiden milieuhandhavingsplan 2011 opgesteld.

Gemeente Goevorden: IBT pilot (gezamenlijk met Vl)
De be la n g rij kste aa nd achtp u nte n/ad viezen zijn.
1. De gemeente Coevorden heeft volgens afspraak in het Bestuurlijk Overleg van 5
juli 2010 meer tijd en energie besteed aan de actualisatie van het handhavingsbeleid
2. Dit blijkt uit het opgestelde plan van aanpak en de diverse geactualiseerde

handhavingsbeleidsstukken. Enkele zaken zijn nog onvoldoende ingevuld in het
verbeterplan.
3. De onderzochte handhavingsdossiers zijn chronologisch beter opgebouwd en zien
er verzorgder uit in vergelijking met de dossiers tijdens de audit in 2009. Er wordt
echter nog steeds niet voldaan aan volledigheid. Het volgen van de sanctiestrategie
blijft een kritisch aandachtspunt. Dit wordt niet altijd uitgevoerd.
4. De VROM-Inspectie en de Provincie vinden de huidige situatie qua vergunning en
bedrijfsvoering bij het gronddepot Wachtum niet acceptabel. Er is sprake van een
illegale situatie en er is onvoldoende toezicht, hierdoor bestaan risico's op het gebied
van integriteit (bijvoorbeeld het wel of niet vermengen van partijen grond).

5. Geen enkele vergunning met betrekking tot asbest was volledig gedocumenteerd.

Bij elke aanvraag ontbraken essentiële onderdelen van het dossier. Dit is een
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ongewenste situatie.
6. Al geruime tijd, waarbij in december 2009 en juli 2010 is opgeschaald tot
bestuurlijk overleg, is men al in gesprek over de aanpak tot verbetering. Er zijn
stappen in de goede richting gezet maar gezien de noodzaak tot verbetering is er
nog onvoldoende voortgang gebleken.

Conclusie en te ondernemen actie
De verbeterpunten die nog niet in het plan van aanpakzijn uitgewerkt dienen
alsnog te worden geconcretiseerd. Dit zijn de volgende punten.
L De handhavingsdoelstellingen specifieker formuleren. Gedacht kan worden

aan het opnemen van naleefdoelstellingen per branche in het nieuwe
hand havingsprogram ma 201 1 .

2. Het nieuwe monitoringsysteem daadwerkelijk koppelen met de
handhavingscontroles en de gegevens gebruiken voor de evaluatie van de
ha nd havi ngsresu ltaten.

3. ln het komende handhavingprogramma 2011 en het handhavingsverslag 2O1O

de gegevens opnemen zoals aangegeven in de kwaliteitscriteria in het Besluit
omgevingsrecht (Bor).

4. Het handhavingsprogramma 2011 dient vóór 15 maart 2011 en het
handhavingsjaarverslag 2O10 dient vóór 1 mei 2011 te worden toegezonden
aan de provincie Drenthe.

5. De VROM-lnspectie en de provincie gaan ervan uit dat het gronddepot
Wachtum per 1 april 2011 is gesloten. lndien wenselijk wordt een alternatief
geregeld voor de gebruikers in Coevorden (bijvoorbeeld in BOCE-verband of
via een marktpartij).

6. De VROM-lnspectie vindt met betrekking tot asbest dat de gemeente 2
personen moet opleiden tot DTA -C gecertificeerde binnen een jaar. We
bevelen aan één iemand van de afdeling handhaving en één persoon van de
afdeling vergunningverlening. ln de tussentijd dat er nog geen DTA-C
gecertificeerde medewerkers zijn dient de expertise te worden ingehuurd of in
BOCE-verband te worden uitgevoerd. Dit dient dan organisatorisch te worden
geborgd.

7. De VROM-lnspectie adviseert op het gebied van statushouders om net zoveel
huizen aan te bieden als de taakstelling groot is.
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Gemeente Assen (13 december 2010)
De belangrijkste aandachtpunten/adviezen zijn. Naar aanleiding van de getoetste
onderdelen worden de volgende conclusies getrokken:
1. De gemeente Assen heeft geen bestuurlijke reactie gestuurd in de vorm van
verbetervoorstellen naar aanleiding van het bestuurlijke advies op basis van de audit
op 17 december 2008 en de vervolgafspraken in de gesprekken op 17 juni en 2009
en 1B mei 2010. Dit betreft de volgende punten;

a. aanpassing en actualisatie van de probleemanalyse;

b. handhavingsprioriteiten die voortvloeien uit een actuele
probleemanalyse

c. handhavingsdoelen die voortkomen uit een actuele probleemanalyse

d. borging van financiële middelen d.m.v. het gescheiden opnemen van
de posten vergunningverlening en handhaving in de begroting.

2. De adviezen over de roulatie van inspecteurs bij bedrijven en de bereikbaarheid bij
milieucalamiteiten zijn op een praktische wijze door de handhavingsorganisatie
ingevuld. Borging hiervan is niet opgenomen.
3. Het milieuhandhavingsjaarprogramma's 2009 en 2010 en de milieujaarverslagen
2008 en 2009 voldoen niet aan de kwaliteitseisen.
4. De handhavingsorganisatie van de gemeente Assen voldoet derhalve niet aan de
kwaliteitscriteria zoals aangegeven in het Besluit omgevingsrecht.
5. De onderzochte handhavingsdossiers zijn correct en verzorgd opgebouwd. Zorg
wel voor een goede verbinding tussen het archiefdossier en werkdossier.

Gonclusie en te ondernemen actie.
lnmiddels is de Wabo in werking getreden. Voorgesteld wordt dat de gemeente
Assen de volgende actiepunten uitvoert om op deze wijze te voldoen aan de
kwaliteitseisen zoals door de huidige regelgeving (Wabo en Bor) wordt gevraagd

1. Gemeente Assen stelt vóór 15 juli 2011 een plan van aanpak op met
duidelijke actiepunten en een realistische planning per actiepunt. De
hoofdpunten zijn:

. actuele probleemanalyse (Wabo-breed)

. heldere prioriteitenstelling

. helderedoelstellingen

. specifiek werkprogramma met goede planning en inzicht in

personele en financiële middelen
. adequate monitoring en een goede verslaglegging

2. Het handhavingsprogramma (Wabo) 2O11 conform de wettelijke
kwaliteitseisen opstellen en vóór 15 juli 201 1 toezenden aan de provincie

3. Het handhavingsjaarverslag 2010 conform de wettelijke kwaliteitseisen
opstellen en vóór 15 juli 2011 toezenden aan de províncie.

26



Gemeente Midden- Drenthe (8 november 2010)
De belangrijkste aandachtpunten/adviezen zijn. Naar aanleiding van de getoetste
onderdelen worden de volgende conclusies getrokken:
1. De gemeente Midden-Drenthe heeft het bestuurlijk verzoek van de provincie om
een plan van aanpak op te stellen met actiepunten vóor 15 mei 2010 naar aanleiding
van de gehouden audit op 27 oktober 2009 niet opgevolgd. Het plan van aanpak is
niet opgesteld en de voorgestelde acties zijn niet uitgevoerd. Tijdens de vervolgaudit
is gezegd dat diverse andere handhavingsactiviteiten zijn uitgevoerd.
2. Het milieujaarprogramma 2010 en het milieujaarverslag 2009 voldoen niet aan de
kwaliteitseisen.
3. De handhavingsorganisatie van de gemeente Midden-Drenthe voldoet derhalve
niet aan de kwaliteitscriteria zoals aangegeven in het Besluit omgevingsrecht.
4. De ondezochte handhavingsdossiers zijn voor een deel (2 van de 5)
chronologisch correct en verzorgd opgebouwd. Het grootste deel (3 van de 5)
verdient nog aandacht ten aanzien van volledigheid, op tijd versturen van
bevindingen en het houden van (na)controles.

Conclusie en te ondernemen actie.
lnmiddels is de Wabo in werking getreden. Voorgesteld wordt dat de gemeente
Midden-Drenthe de volgende actiepunten uitvoed om op deze wijze te voldoen aan
de kwaliteitseisen zoals door de huidige regelgeving (Wabo en Bor) wordt gevraagd.

1 . Gemeente Midden Drenthe stelt vóór 15 mei 2011 een plan van aanpak op
met duidelijke actiepunten en een realistische planning per actiepunt. De
hoofdpunten zijn:

o actuele probleemanalyse (Wabo breed) (mogelijk via

samenwerkingsverband realiseren)
. heldere prioriteiten stelling
. helderedoelstellingen
. specifiek werkprogramma met goede planning en inzicht in personele en

financiële middelen
. adequate monitoring en een goede verslaglegging

2. Het handhavingsprogramma 2O11 conform de wettelijke kwaliteitseisen
opstellen en vóór 15 mei 2O11 loezenden aan de provincie

3. Het handhavingsjaarverslag 2O1O conform de wettelijke kwaliteitseisen
(Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer) opstellen en vóór 15 mei
2011 toezenden aan de provincie.

4. Met betrekking tot de dossiers het stappenplan handhaving volgen en de
hand havi ngsdossiers q ua releva nte correspond entie correct bij houd en.
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Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Drenthe

8 mei 2012
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