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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor om het “VTH beleid uitvoering omgevingsrecht gemeente Woudenberg” 
vast te stellen.

Inleiding
Voor u ligt het VTH beleid uitvoering omgevingsrecht gemeente Woudenberg  (hierna: het 
VTH-beleid). Het VTH-beleid geeft invulling aan de wettelijke plicht van de gemeente om 
een vastgesteld beleidsplan te hebben voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 
van het omgevingsrecht. Daarnaast geeft dit beleidsstuk de visie en ambitie weer van het 
college  op  de  VTH-taken  van  de  gemeente  en  hoe  dit  is  vertaald  naar  concrete 
(meetbare) doelen, maatregelen en uitvoering. Hiermee levert dit plan een belangrijke 
bijdrage aan datgene wat de gemeente Woudenberg graag wil zijn en behouden: een 
gemeente met een fijne, schone, duurzame en veilige leefomgeving voor iedereen.

Centrale vraag
Bent u bereid om in te stemmen met voorliggend VTH beleid?

Beoogd resultaat
Het doel van het VTH-beleidsplan is tweeledig. In de eerste plaats beoogt de gemeente 
Woudenberg de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te beschermen door risicogericht 
te werken, waardoor datgene wat de meeste aandacht behoeft, ook de meest aandacht 
krijgt. Dat vraagt een duidelijke strategie ten aanzien van het toetsen van vergunningen/
meldingen als ook het toezicht daarop, inclusief sanctionerings- en gedoogstrategieën.  
Het formuleren van meetbare doelstellingen en het evalueren daarvan is een belangrijk 
onderdeel in de beleidscyclus.



In de tweede plaats is het doel van de gemeente Woudenberg om aan te sluiten op de 
kwaliteitscriteria 2.2.  van 1 juli  2019 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Dit is een set criteria voor VTH-taken. In het beleidsstuk wordt hier in paragraaf 
2.3.3. nader op ingegaan.

Kader
Met dit beleid voldoet de gemeente aan haar wettelijke verplichting, vastgelegd in het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) en de wet VTH. 
Het Bor verplicht het college om beleid te formuleren voor de kwaliteit van de uitvoering 
van de VTH-taken. De kwaliteit van de uitvoering wordt geborgd door te voldoen aan de 
landelijke  kwaliteitscriteria  voor  VTH-taken.  Op basis  hiervan wordt  strategisch  beleid 
vastgesteld,  met  daarin  gestelde prioriteiten en doelen.  Beleidsvorming en uitvoering 
worden op basis van een dubbele regelkring (ook wel “BIG-8 cyclus”) steeds op elkaar 
afgestemd.

Reikwijdte
Het  voorliggend  VTH-beleid  richt  zich  specifiek  op  de  VTH-taken  die  volgen  uit  het 
omgevingsrecht  (bouwen,  ruimtelijke  ordening  en  (brand)veiligheid,  archeologie, 
monumenten, kappen, in/uitritten etcetera). Dit document heeft geen betrekking op de 
VTH-taken voor het onderdeel milieu en bodem waarvoor op 18 mei 2017 actueel beleid 
is  vastgesteld,  sociale  wetgeving,  strafrechtelijk(e)  toezicht-  en  handhaving, 
bestuursrechtelijke  handhaving  openbare  ruimte  (BOA),  bijzondere  wetten,  leerplicht, 
belastingen en heffingen en bevolkingsadministratie. 

Argumenten
De  beleidsmatige  keuzes  ten  aanzien  van  de  taken  die  de  gemeente  Woudenberg 
uitvoert,  worden met dit  beleid vastgelegd.  Deze keuzes worden grotendeels bepaald 
door  het  uitvoeren van  een omgevingsanalyse  (probleem-  en  risicoanalyse).  Bij  deze 
analyse  is  een  inschatting  gemaakt  van  de  ernst  van  mogelijke  effecten  die 
overtredingen van regels kunnen hebben en de verwachte overtredingskans.  Door de 
risico’s in kaart te brengen is het mogelijk om de VTH-taken risicogericht aan te sturen. 
Ook kan hierdoor de beschikbare uitvoeringscapaciteit  effectief ingezet worden op die 
gebieden waar de risico’s het grootst zijn. Tegelijkertijd wordt duidelijk welke taken een 
hoge, gemiddelde of lage prioriteit hebben. Op grond hiervan kan gemotiveerd worden 
waarom  bepaalde  taken  minder  intensief  uitgevoerd  worden.  Dit  wil  overigens  niet 
zeggen dat het bestuur geen keuzevrijheid meer heeft om bepaalde zaken ondanks de 
lage prioriteit toch uit te voeren. Daarbij dient men zich echter wel te realiseren dat het 
maken van andere keuzes gevolgen heeft voor de capaciteit of dat deze ten koste gaan 
van de uitvoering van taken met een hogere prioriteit. Dit laatste is echter onwenselijk, 
dus moet in dat geval bekeken worden of de capaciteit vergroot moet worden. 

Duurzaamheid en Inclusie
We hebben  regels  opgesteld  om de  waarden waar  wij  voor  staan zoals  een schone, 
veilige,  leefbare  en  duurzame  leefomgeving,  te  behouden.  Dat  geldt  voor  zowel  de 
landelijke als voor de lokale regels. Bovendien klinkt iedere keer wanneer er zich een 
incident  heeft  afgespeeld  de  roep om meer  en/of  betere  regelgeving.  Daarnaast  zijn 
regels er ook op verzoek en ten behoeve van andere mensen en belangen. Wij vinden het 
dan ook belangrijk om zaken van tevoren goed te hebben geregeld. 
Vergunningverlening,  toezicht  en  handhaving  zijn  over  het  algemeen  geen  populaire 
onderwerpen.  Vaak  vindt  men  het  veel  geregel  om  een  vergunning  aan  te  vragen. 
Toezichtcontroles  zorgen  voor  last  en  als  er  handhaving  wordt  toegepast  is  dat  al 
helemaal onprettig. De term deregulering klinkt bij velen een heel stuk positiever in de 
oren. Toch zijn de regels er niet voor niets. Ook in onze gemeente is het nodig dat ze er 
zijn, en dat ze worden gehandhaafd. 

Maatschappelijke participatie
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De mogelijkheid om in te spreken op het VTH beleid is er niet.  Het voorliggend besluit 
beschrijft de keuzes die de gemeente Woudenberg maakt voor de vergunningverlenings-, 
toezicht- en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsrecht. Het is opgesteld 
op  basis  van  de  ervaringen  van  medewerkers  en  inwoners  en  in  lijn  met  de  vorige 
beleidskaders.

Financiële consequenties
Aan het vaststellen van het VTH beleid zijn geen budgettaire gevolgen verbonden. Het 
wordt verder uitgewerkt in het jaarlijkse VTH programma. Wanneer voor de uitvoering 
van dit beleid extra personele en/of financiële middelen nodig zijn dan wordt daarvoor 
een verzoek gedaan aan de raad.

Aanpak/uitvoering
Het VTH-beleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een VTH-uitvoeringsprogramma. Dit jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma  wordt  vastgesteld  door  het  college  en  aan  u  ter  kennisname 
aangeboden. Dat programma bevat een realistische raming van de VTH-activiteiten die 
dat jaar zullen worden uitgevoerd. Het VTH-programma is leidend voor de uitvoering van 
deze  taken.  Daarbij  dient  uiteraard  rekening  gehouden  te  worden  met  de 
organisatorische en financiële mogelijkheden en de bestuurlijke ambitie.  Er is sprake van 
een programmatische planning en inschatting dat  tevens rekening houdt met ad hoc 
zaken. 

Conclusie
Na  vaststelling  wordt  voldaan  aan  de  wettelijke  plicht  van  de  gemeente  om  een 
vastgesteld beleidsplan te hebben voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van 
het omgevingsrecht.

Communicatie
Wanneer het VTH beleid is vastgesteld wordt deze openbaar gepubliceerd.

De kernboodschap is: Met dit beleidsplan over de uitvoering van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving levert de gemeente Woudenberg een belangrijke bijdrage aan 
datgene wat de gemeente graag wil zijn en behouden: een gemeente met een fijne, 
schone, duurzame en veilige leefomgeving voor iedereen.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg,

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlagen:
 Concept raadsbesluit
 VTH beleid uitvoering omgevingsrecht gemeente Woudenberg, met bijbehorende 

bijlagen
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