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VVD 1 Opwaarderingsverzoek:
Helaas stonden het einde van 2021 en het begin van 2022 
weer in het teken van maatregelen en lockdowns. Zoals 
afgelopen jaren gezien heeft dat ook zijn weerslag op de 
in te zetten toezicht en handhaving. In de eerste golf heeft 
de provincie daarop ingespeeld, daarna was daar minder 
van te merken. Ook begin dit jaar was het een zware tijd 
voor ondernemers door de strenge maatregelen, waarom 
is daar in de handhaving op onder andere de borden en 
vlaggen geen rekening mee gehouden? En nogmaals de 
vraag of het wel passend is dat er zoveel nadruk wordt 
gelegd en capaciteit wordt ingezet op een onderwerp als 
deze, terwijl er veel ernstiger zaken spelen op het VTH-
vlak zoals milieucriminaliteit, drugsafval en ondermijning? 
Waarom wordt niet het standpunt ingenomen dat er pas 
wordt gehandhaafd als er daadwerkelijk klachten of 
meldingen zijn over de borden of vlaggen? Want als er 
nooit sprake is van klachten of overlast, is er wellicht ook 
minder een reden om intensief te handhaven?

 

2 Vragen:
Op wat voor complexe dossiers wordt geduidt op p. 42 
onder het kopje "borden en vlaggen"?

De complexe dossiers waar op gedoeld wordt zijn dossiers waar een 
langlopend handhavingstraject loopt inclusief bezwaarprocedures. Dit 
gaat veelal over verwijdering van borden en vlaggen. 

3

Waarop is gebaseerd dat er wordt gesproken van 
wildgroei? Betekent dat ook dat de toezicht en 
handhaving dan juist geïntensiveerd gaat worden?

Het is gebleken dat er bij minder toezicht een toename aan borden en 
vlaggen is te zien. Er is gekozen om het toezichtniveau weer op peil te 
brengen nu de corona-maatregelen zo goed als weg zijn. Er wordt niet 
geïntensiveerd ten opzichte van eerdere jaren, maar tijdens de corona-
pandemie is er wel sprake van geweest van enkele coulance-periodes. 
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Onder het kopje 9.5 Zwemwater wordt aangegeven dat 
publieksinformatie een belangrijk instrument is om de 
gezondheid en veiligheid van zwemmers en baders te 
beschermen. Uit de recente memo zwemwater was te 
halen dat er juist weinig informatievoorziening was over 
de veiligheid van zwemwater en over de officiële en niet 
officiële zwemwateren. Hoe gaat vanuit dit programma 
aankomend jaar de publieksinformatie als instrument 
ingezet worden?

Momenteel wordt enkel informatie verstrekt over officiële 
zwemlocaties. Van deze locaties wordt aangegeven of hier een positief 
of negatief zwemadvies geldt. Bij en over de niet-officiële zwemlocaties 
wordt niet tot nauwelijks informatie verstrekt. In het onderzoek wordt 
publieksinformatie voor de locaties meegenomen. 
Bij de uitvoerings van het toezicht wordt altijd gekeken naar 
publieksinformatie bij de officiële zwemlocaties. Hierbij is onder andere 
aandacht voor juiste bebording en informatie. Ook is via de website 
informatie in te zien over de zwemwaterlocaties en is de 
zwemwatertelefoon bereikbaar.

SGP 5 Betekent het opstellen van een SMP in 2022 dat er na 
2022 minder uren nodig zijn voor soortenbescherming? 

Om het SMP tot een succes te maken voor zowel natuur als klimaat 
moeten alle partijen gaan werken volgens de Wet natuurbescherming. 
Als daar extra op gehandhaafd wordt zullen partijen sneller de 
voordelen van de SMP zien in het belang van natuur en klimaat en 
daarop gaan inzetten. 
We ramen nu extra capaciteit omdat de eerste SMP’s worden 
opgeleverd en we het verschil willen maken. 
We beoordeling in de loop van 2022 welke uren in 2023 nodig zijn voor 
soortenbescherming en of in 2023 opnieuw een incidentele extra inzet 
nodig is voor de SMP’s.
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