Postbus 55
8200 AB Lelystad
Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260
E-mail
provincie@Flevoland.nl

Het College van Dijkgraaf en Heemraden van
Zuiderzeeland
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD

Website
www.flevoland.nl

*2064921*
Verzenddatum

19 juli 2017

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk

2064921

Onderwerp

Bevindingen bestuurlijk toezicht omgevingsrecht toezicht en
handhaving Waterwet 2016
Geacht college,
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de wettelijke taak om bestuurlijk toezicht te houden op
de medebewindstaak toezicht en handhaving van het omgevingsrecht inzake de Waterwet bij het
waterschap Zuiderzeeland. Met deze brief informeren wij u over uw prestaties in 2016.
Voor 2016 hebben wij de medebewindstaken toezicht en handhaving omgevingsrecht beoordeeld of
de processen dusdanig zijn ingericht, dat toezicht- en handhavingstaken adequaat uitgevoerd
kunnen worden. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, hoofdstuk 5) en de daarbij
behorende Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) (Besluit omgevingsrecht, hoofdstuk 7 en
Ministeriële regeling omgevingsrecht, hoofdstuk 10) zijn de wettelijk eisen aan de inrichting van
deze processen opgenomen. Deze proceseisen staan ook bekend als de BIG-8 cyclus.
Wij constateren dat uw organisatie goed bekend is met de Big-8 cyclus. In het bijzonder viel ons in
positieve zin op dat uw waterschap een duidelijke lijn hanteert bij het stellen van doelen en het
monitoren en evalueren hiervan. Onze complimenten hiervoor. Wel constateren wij dat het
evalueren van het toezichts- en handhavingsbeleid een aandachtspunt is voor uw waterschap.
Op basis van onze beoordeling en verificatie hiervan beoordelen wij uw proces op het gebied van
toezicht en handhaving van het omgevingsrecht inzake de Waterwet over 2016 als adequaat
(groen). Wij vertrouwen erop dat u het bovenstaande aandachtspunt oppakt.
Wij hebben onze bevindingen op 8 juni 2017 ambtelijk besproken en afgestemd met uw organisatie.
In dit gesprek is aangegeven dat onze bevindingen worden onderschreven.
Ook willen wij u erop wijzen dat op 14 april 2016 de wet VTH en op 1 juli 2017 de daarbij
behorende wijziging van het Besluit omgevingsrecht in werking is getreden. Dat betekent dat in
2017 naast toezicht en handhaving ook vergunningverlening wordt beoordeeld.

Inlichtingen bij

Doorkiesnummer

Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad

Bladnummer

2
Ons kenmerk:

2064921

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. Wij zien graag voor 1 augustus 2017 de
toezichtinformatie 2017 over het domein vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht tegemoet.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,

mrs. drs. T. van der Wal

L. Verbeek

