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Inwoners: 700.000 Primaire waterkeringen: 71 km
Grootte: 35.113 ha Overige waterkeringen: 219 km

Gemalen: 100
AWZI's: 9
Wegen:    130 km
Fietspaden: 29 km
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Wat gaan we behandelen

1)Toezicht bij het waterschap

2)Vernieuwing in het toezicht

3)Toezicht en (waterbodem)calamiteiten

4)Toezicht en bodemkwaliteit
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1. Toezicht en het waterschap (historie)

– 800 jaar ervaring 
met toezicht

– Baljuwen, schouten 
& hoogheemraden

– Heemraden 
schouwen 
buurtschappen
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1. Toezicht en het Waterschap (historie)

Toezichtsstrategie:

– Voorjaarschouw:

Vastleggen van eisen in een verordening (Keur)

– Zomerschouw: 

1e nacontrole

– Najaarschouw:

2e nacontrole
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1. Toezicht en het waterschap (historie)

• Handhavingstrategie: 

– Voorloper van de

– 'last onder dwangsom'

– Uitvoering vindt plaats in 
de lokale herberg

– Eventueel zelf uitvoeren en 
kosten in rekening brengen
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1.Toezicht en het waterschap (huidig)

– Waterkwaliteit (lozingen, waterbodems)

– Waterkwantiteit (peilbeheer, waterberging)

– Watersysteem (gebruik, onderhoud, grondwater)

– Waterkering (medegebruik, werkzaamheden)

– Wegen (wegveiligheid, ontheffingen)

– Natuur (natuurvriendelijke oevers)

– Vaarwegen (snelheid, ontheffingen)

– Ook veel privaatrechtelijk 
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1. Toezicht en het waterschap (huidig)

– Professionaliteit verschilt sterk per waterschap

 Geen ambtelijk toezicht

 Geen scheiding beleid-toezicht

 Bodem: specialisme of reactief 

– Sterke relatie eigen bedrijfsvoering

– Meestal conform landelijke richtlijnen

 Risicogebaseerd.

 Samenwerkingsgericht 
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Vergunningverlening
Advisering (aan derden), melden

Handhaving               
Beboeten, zelf optreden                                   

Beleid          
Ambtelijke kaders, keur                               

Toezicht
Controle, Schouw, Inspectie
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2. Vernieuwing in het toezicht (HHSK)

– Ruimte voor samenwerking

– Programma Vernieuwd toezicht (systeemgericht)

– Toezichtsprogramma per onderwerp (e.g. Bodem)

– Overgang naar situationeel handhaven

– Meer omgevingsgericht (minder regelgericht)

– Noodzaak voor informatiemanagment 

– Nog onduidelijk: rol strafrecht
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2. Vernieuwing in het toezicht (situationeel)
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3. Toezicht en Calamiteiten (HHSK)

– Calamiteitenzorg is vast onderdeel bedrijfsvoering 

 Ca 19 calamiteiten/jr)

 Koppeling Wacht/Waakdienst Handhaving

– Handhavers ten dienste van calamiteitenbestrijding

 Veel juridische hulpmiddelen (e.q. Gedoogplicht)

 Maar geen koppeling risicobeheer –
calamiteitbestrijding
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3. Toezicht en Calamiteiten (Chemiepack)
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3. Toezicht en Calamiteiten (Chemiepack)

– Gevolgen beperkt door snel optreden Waterschap

– Sterke vervuiling van water en waterbodems

– Handhaving richt zich op opruimen / kostenverhaal

– Levert vragen op:

 Betrokkenheid waterschap voor de ramp?

 Plaats Chemiepack in risicoprofiel?

 Adequate toezichtsstrategie?
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3. Toezicht en Calamiteiten (BRZO’99)

– Ca 400 meest risicovolle bedrijven in NL

– Waterbeheerder adviseert bev.gez. Milieu

– Strenge eisen voor toezichthoudende overheden

– Systeemgericht toezicht, gezamenlijk optreden

– Weing/geen aandacht voor gevaar water(bodem)

– Waterschappen gaan meer participeren

– Opzetten gezamenlijke kernteams

www.brzo99.nl
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4. Toezicht en Bodemkwaliteit (HHSK)

– Kleine taak, generalistische opgezet

– Controle alleen naar aanleiding van melding 
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4. Toezicht en Bodemkwaliteit (ontwikkeling)

– Aantal meldingen sinds BBK sterk gedaald

 Veel is meldingsvrij

 Veel buiten invloedssfeer oppervlaktewater

Maar:

– Niet direct in de buurt van oppervlaktewater 
kan op termijn toch nog uitloging naar  
oppervlaktewater opleveren.
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4. Toezicht en Bodemkwaliteit (ontwikkeling)

– Beleid Baggeren( 2010) en Waterbodems (2011)

– Nieuwe toezichtstrategie bodemkwaliteit (2012)

– Meer samenwerking / signaaltoezicht
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