
BIJLAGE 2Overzicht van vastgestelde gemeentelijke planologische besluiten 2019

Naam plan 1 ) Soort procedure Wat wordt gerealiseerd PRV 6 )Locatieaanduiding Generiekeaspecten 4 ) Barro5 )3 ) 5,90 Ladder voorduurzameverstedelijkingtoegepast ?Nee
Datumpublicatievaststelling

De Heygraeff Herziening Nee 21 -02 -2019Buitengebied , herziening hekhenschotermeer Herziening van demaximale hoogte vanerf - enterreinafscheidingen .NL.IMRO .0351.hekhenschotermeer -vg01
Strubbelenburg18 BestemmingsplanBestemmingsplan Strubbelenburg 18Woudenberg Nee 08 -05- 2019Eén vrijstaande woningbouwen van maximaal800 m3.

Verstedelijkingen woningenlandelijk gebiedNL .IMRO .0351. BP2017strub18 - vg01

Herziening Dashorst Dashorsterweg 39 | Herziening Nee N . v.t . 11 -07 -2019Aanpassing regels voorde bouw van 2vrijstaande woningen .

Flora en Fauna ,cultuurhistorie enarcheologie ,Verkeer enparkeren ,Luchtkwaliteit ,Bodemkwaliteit ,Geluidhinder ,Bedrijven enmilieuzonering,Geur, Externeveiligheid , Kabelsen Leidingen ,WaterArcheologie ,Cultuurhistorie ,Ecologisch kader ,Geluid , Lucht,Bodem , Externeveiligheid ,Bedrijven enmilieuzonering ,Vormvrije M . E . R . ,Duurzaamheid ,WaterVormvrije M . E . R . ,Verkeer enparkeren , Geluid ,Bedrijven enmilieuhinder,Externe

VerordeningNatuur enLandschapNL .IMRO .0351.HerzieningDashorst-vg01

Herziening Nee N . v . t . 11- 07 - 2019Herziening bebouwde kom StationswegOost 1940 Stationsweg Oost1940 Stedelijkeontwikkeling
NL.IMRO .0351. StationOost194c - vg01

Een showroom metkantoor/ bespreekruimte enfaciliteiten zoals toileten kantine naast hetbestaande pand aan de Bylage



Stationsweg 1940oprichten .

NeeBuitengebied 2010 , partiële herzieningRumelaarseweg 34 11 -07 - 2019Rumelaarseweg34 Partiëleherziening VerstedelijkingDe bouw van 3 nieuwewoningen in het kadervan de ruimte - voorruimte regeling.NL .IMRO .0351 .Rumelaarseweg 34 -vg01

Brinkkanterweg 23a Bestemmingsplan NeeBrinkkanterweg23a N . v . t . 11- 07 - 2019Oprichten van eenmuseumwinkelbehorende bijmuseum
Verstedelijkingen Natuur enLandschapNL. IMRO .0351.BP2018brink23a -vg01

veiligheid ,Luchtkwaliteit ,Bodem ,Archeologie encultuurhistorie ,Ecologie , Water ,Kabels enleidingenBedrijven enmilieuzonering ,Geur, Bodem ,Duurzaamheid ,Externeveiligheid , Geluid ,Lucht , Kabels enleidingen ,WatertoetsHinder enbedrijvigheid ,Luchtkwaliteit ,Bodemonderzoek ,Waterparagraaf,Flora en Fauna ,Archeologie ,Externeveiligheid , Kabelsen leidingen , wetGeluidhinderVerkeer enparkeren , externeveiligheid , Kabelsen leidingen ,Water , Flora enFauna,geluidhinder,Bedrijven enmilieuzonering,Archeologie encultuurhistorie ,Bodemkwaliteit ,Luchtkwaliteit ,Niet GesprongenExplosieven(NGE) , Duurzaambouwen ,Programma

Bestemmingsplan Klein Huygenbosch Stationsweg West62 Bestemmingsplan Nee Verstedelijking Ja 12 - 07 - 2019Realiseren van 11woningen en eenbouwkavel.NL. IMRO .0351.BP2018Kleinhuig -



Aanpak Stikstof(PAS)Hoevelaar fase 1 Nee 26 - 09 -2019Stationsweg Oost201 Uitspraak Raadvan State Wijziging nav uitspraakRaad van StateNL . IMRO .0351.BP2017hoevelaar -vg01Oudenhorsterlaan 12 Oudenhorsterlaan12 Bestemmingsplan Nee Nee 26 - 09 -2019De bouw van eentweede woning in hetkader van de ruimtevoor-ruimte regeling .
Overstroombaar gebied enFunctiewijzigingNL. IMRO .0351.BP20190udhorstin12vg01

Besluit M . E . R .Bodem , Ecologie ,Bedrijven enmilieuzonering ,Geur , Externeveiligheid , Geluid ,Luchtkwaliteit,Explosieven ,Water ,Archeologie ,CultuurhistorieBodem , Lucht,Geluid , Geur ,MilieuzoneringExterneveiligheid , Water ,Ecologie , Verkeer ,Cultuurhistorie enarcheologie ,Economischeuitvoerbaarheid

Slappedel 12 - 14Buitengebied Woudenberg , Slappedel 12 -14 Wijzigingsplan Nee Nee 30 - 10 - 2019Een nieuwe woningbouwen .
NL. IMRO .0351.WZ2019slap1214 -vg01

1 ) Hierbij graag een verwijzing naar de digitale versie van de plannen (op de eigen website of op ruimtelijkeplannen .nl).2 ) Type procedure beschrijven , bijvoorbeeld vaststellen /wijzigen bestemmingsplan , buitenplanse afwijking als onderdeel van een omgevingsvergunning ( artikel 2 . 12 ,lid 1 onder a , sub 3° ) .3 ) Hier in een korte beschrijving aangeven wat met de procedure gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld het bouwen van X - aantal woningen , aanpassing van debouwhoogte , herbestemmen , actualiseren bestemmingsplan .4 ) Hier benoemen welke generieke aspecten zijn beoordeeld ten behoeve van de procedure , zoals : nationaalbelang , archeologie , bodem , flora en fauna , geluid ,zonering externe veiligheid .5 ) Geef hier aan welke onderwerpen uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening een rol speelden bij de besluitvorming .6 ) Hier aangeven welke eisen van de PRV zijn meegenomen in bestemmingsplannen .
1 . Voornemens voor het komende jaar inzake beleid / actualisering voor wat betreft bestemmingsplannen , beheersverordeningen , algemene regels enspecifieke aanwijzingen .

2 Overzicht van vigerende bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar.
Er zijn geen plannen ouder dan 10 jaar



Jaarcijfers 2019 Kengetallen
Woudenberg

ADVIES JAARPLAN MARAPTijd Aantallen 3Verstrekte adviezenWabo activiteit Bouw 80 WP18
Wabo activiteit Milieu

14 ,7513 , 2510 ,0032 ,0010 , 382 , 288 ,0018 , 13

MIMI
Advies bouwAdvies milieu (incl. proj. LPG , afvalverwerking , koeltorens)Advies vuurwerkAdvies milieu met externe veiligheidAdvies vergunningBeoordelen meldingBestemmingsplan - algemeenBestemmingsplan - incl. externe veiligheidOmgevingsvisieOmgevingsplan

Wabo activiteit brandveilig gebruik F
Ruimtelijke ordening
Aanwijzen bedrijfsbrandweer 10
Verstrekte adviezen evenementenNiet geclassificeerdCategorie ACategorie BCategorie C LASINO

2 ,254 , 5010 , 50
AlgemeenOverleg met gemeenten m . b . t . vergunningen & advisering (plan of vergunningoverstijgend ) 52, 00

TOEZICHT Tijd Aantallen
5 , 50ControlesActiviteit realisatie Bouw (integraal) Toezicht realisatie bouwToezicht; initieelControles bestaande bouw Toezicht ; eerste hercontrole(volgens uitvoeringsprogramma) Toezicht ; overige hercontroleToezicht milieuActiviteit Milieu ( integraal) Toezicht vuurwerkGemeente -specifiek toezicht ( ad - hoc/ bijzondere handhaving /buiten uitvoeringsprogramma VRU )Klachten /meldingen brandonveilige situatieBRZOAanwijzing bedrijfsbrandweer

ON-
ION

3 ,00
NO-
NON-

IOS

4 ,00177 ,3520 , 00 O-
Controles evenementenCategorie ACategorie BCategorie C

4 ,005 , 508 ,50 91
Algemeen(Beleids) ondersteuning gemeenten ( IVP , Handhavingsuitvoeringsprogramma e . d . )Overleg met gemeenten m . b . t . toezicht & handhaving (plan of vergunningoverstijgend ) 50 ,0052 ,00

(BRAND ) VEILIG GEDRAG ( S . P . ) Tijd AantallenThema' s
Producten Algemenepubliekscommunicatie

Inzetten roadshowVoorlichting op verzoek uit de samenlevingBurgervragen serviceVoorlichting na brand bijeenkomsten( Sociale ) mediaberichtenBrandweer op school groep 4 en 8 )Brandwijze school ( pilot )Voorlichting stakeholdersImplementatie toolbox bij zorginstellingenVoorlichting netwerk kwetsbare burgers in de wijkOefenen ( i. s . m . repressie ) met zorginstellingenKeurmerk Veilig Ondernemen / Veilig Uitgaan (risicogericht)Keurmerk Veilig Ondernemen / Veilig Uitgaan (basis )Analyse , Innovatie , netwerken en organisatie ( B )VL

TIHTIMIT

Producten Brandveilige generatie
Producten Kwetsbare burgers
Producten ondernemers



Jaarplan 2020 (versie 28 - 11 - 2019 )
Woudenberg

Li

Kengetallenprognose
2020

ADVIES
Verstrekte adviezenWabo activiteit Bouw
Wabo activiteit Milieu

JaarplanTijd Aantallen Uren1053 , 5012 , 00 75 900 , 0012 , 00 12 ,002 ,503 7 ,5019 , 00 1 19 ,005 , 00 5 , 005 ,00 2 10 ,0012,005 60 , 00schatting 20 ,00schatting 20 , 0043,00 0 ,00

Advies bouwAdvies milieu ( ind . proj . LPG , afvalverwerking , koeltorens)Advies vuurwerkAdvies milieu met externe veiligheidAdvies vergunningBeoordelen meldingBestemmingsplan - incl. externe veiligheidOmgevingsvisieOmgevingsplan
Wabo activiteit brandveilig gebruik

Aanwijzen bedrijfsbrandweer
35Verstrekte adviezen evenementenCategorie ACategorie BCategorie C

2 , 254 , 5010 ,00
129 , 2578 ,7540 , 5010 , 00

0 .00AlgemeenOverleg met gemeenten m . b . t . vergunningen & advisering ( plan of vergunningoverstijgend ) 52 ,00
TOEZICHT

ControlesActiviteit realisatie Bouw (integraal) Toezicht realisatie bouwToezicht ; initieelControles bestaande bouw Toezicht; eerste hercontrole(volgens uitvoeringsprogramma ) Toezicht ; overige hercontrole /handhavingToezicht milieuActiviteit Milieu ( integraal) Toezicht vuurwerkGemeente -specifiek toezicht (specifieke projecten - benoemd als aantallen objecten )Gemeente -specifiek toezicht (Bijzondere handhaving - benoemd als aantallen objecten )Klachten /meldingen brandonveilige situatieBRZOAanwijzing bedrijfsbrandweer

JaarplanTijd Aantallen Uren249 .895 ,50 10 55 ,006 , 85 24 164 ,402 , 83 8 ,498 ,00 0 ,008 ,00 8 ,003 ,00 6 ,006 ,85 0 , 008 ,00 0 ,004 ,00 2 8 ,00125 , 00 125 ,000 0 ,00

ONOW!

Controles evenementen 88 . 00
Controles evenementen 4 , 405 ,50 16 88 ,008 , 50
Algemeen( Beleids ) ondersteuning gemeenten (IVP , Handhavingsuitvoeringsprogramma e . d . )Overleg met gemeenten m . b . t . toezicht & handhaving ( plan of vergunningoverstijgend ) 24 , 004 , 00

16 , 008 ,00,002 8
( BRAND ) VEILIG LEVEN

Thema ' s
JaarplanTijd Aantallen Uren52,856 ,0020,0010 ,0020 ,0010 , 0015 ,0011 ,00 | nvt45 ,00 nvt5,00 0 .00

Voorlichting op verzoekVoorlichting na brand ( bijeenkomsten )Toolbox trainingenVoorlichting VMZR in de wijkVoorlichting zorginstellingen i. r. t. risicofocusgebied Utr.Voorlichting HeuvelrugVoorlichting ( nieuwe ) stakeholdersKVO & CVU basisKVO & CVU risicogerichtHet aantal basisscholen waar we docenten voorlichten . Opverzoek gekoppeld aan een veiligheidsdag / -weekInzetten roadshowContacten via e -mail, telefoon , WhatsApp Het aantal zorginstellingen die actief de toolbox gebruikenop de werkvloerZorginstellingen Accounthoudersgesprekken met de zorginstelingen 1 . 5 . m .de GHORHet aantal scholen die de lespakketten van de brandweerop school gebruikenScholen Het aantal scholen die de les woningcheckers les groep 7afnemen t . b . v . thema veiligheidpilot vertreding lespakket Brandweer op schoolnaarzelfstandig wonenden groepen binnen de gehandicaptenzorgMedia en communicatie ( uren naar rato GF )Innovatie op voorlichting ( uren naar rato GF )

22 , 0012pwn . v . t
2 ,00 11,00

6 ,00
5 , 50
5,00
5 ,00nvt 10 , 8031, 05



RISICOBEELD , ANALYSE & BELEID JaarplanAantallen Uren99 ,97Onderwerpen ( uren naar rato GF )
Risicobeeld
Analyse

Ontwikkelen , ontsluiten en beheren van dataOntwikkelen en beheren van een actueel risicobeeldManagement & coordinatie risicofocusgebiedenWaterveiligheid & natuurorandrisico 'sAnalyse van de effecten van de primaire processenCoordinatie, uitvoering en analyse van brandonderzoekVolgen van landelijke , regionale en lokale ontwikkelingenen vertalen naar VRU -beleidAfstemmen van beleid en primair proces t . b . v . borging vande veiligheidsketen (ic repressie en crisisbeheersinalondersteunen var desprenger jaarplanten Teconuersteunen OT opscenen van gemeentemukCoordinatie samenwerking met omgevingsdienstenBeheer van directie overstijgende specialismen
Beleid تاصطاص

Jaarplan113 , 97ALGEMEENOnderwerpen (uren naar rato GF )BRZO - toezicht ( rapportage via Toezicht per gemeente /uren naar rato GF)ExpertgroepenOpleidingenKeyuserVICBHVOR / GOBrandonderzoekRepressieve taak (piket /oefenen / inzet )PostcommandantExtra taak / functie
Totalen AdviesToezicht(Brand ) Veilig LevenRisicobeeld Analyse & BeleidAlgemeen

urenverdeeldnaar rato

1182 , 75353,8952 ,8599, 97113,



Toelichting Productregels Jaarplan 2020
Bij het jaarplan gaan we uit van 4 onderdelen : namelijk Advies , Toezicht, (Brand )Veilig Leven
en Risicobeeld , analyse en beleid . Onderstaand zal een toelichting worden gegeven op de
productregels , met namewaar deze nieuw is , of afwijkt van 2019.
Advies
Voor de raming van het aantal adviezen zijn de gerealiseerde aantallen in 2019 als
uitgangspunt genomen .
Voor de WABO -activiteit Bouw is gekeken naar de ontwikkelingen per gemeente waarbij o . a .
rekening is gehouden met de verwachte landelijke groei van 4 , 5 % door het Economisch
Instituut voor de Bouw , de aantallen WABO adviezen voor uw gemeente van de laatste jaren
en de eventueel door uw gemeente aangeleverde verwachting (o . a. vanwege stikstofbesluit ).
In alle bestemmingsplanvraagstukken kijken we ook naar de component Externe Veiligheid .
De opsplitsing tussen bestemmingsplanvraagstukken algemeen en
bestemmingsplanvraagstukken met een EV -component die in de afgelopen jaren is gehanteerd
komt hiermee te vervallen .
In 2020 hebben we bij alle gemeenten uren geraamd voor ondersteuning bij het opstellen van
een omgevingsvisie en omgevingsplannen .
Verder zijn er geen wijzigingen t.o .v . 2019 in de productregels Advies.
Toezicht
Voor de raming van het aantal controles zijn de gerealiseerde aantallen in 2019 als
uitgangspunt genomen .
Voor toezicht op de bouw is gekeken naar de ontwikkelingen per gemeente en de door het
Economische Instituut voor de Bouw verwachte groei van 4 , 5 % .Het overzicht van geplande controles bestaande bouw (gebouwenlijst ) ontvangt u bij dit
jaarplan . In de planning wordt rekening gehouden met 15 % benodigde hercontroles .
Er zijn twee productregels voor gemeente-specifieke activiteiten :

Gemeente - specifiek toezicht ( specifieke projecten - benoemd als aantallen objecten )• Gemeente - specifiek toezicht (Bijzondere handhaving - benoemd als aantallen
objecten )

Hiermee hebben we (beperkte ) capaciteit beschikbaar om de gemeente te ondersteunen bij
specifieke (handhavings) acties. De overige specifieke verzoeken (b . v. toezicht op
gevelbekleding ) worden gerapporteerd via de productregel gemeente -specifiek toezicht
(specifieke projecten ) .
Voor het bestemmen van de gemeente - specifieke activiteiten , moeten met de desbetreffende
gemeenten nog nadere afspraken worden gemaakt. Als VRU is ons uitgangspunt dat we onze
capaciteit risicogericht willen inzetten .
De capaciteit voor BRZO -inspecties is geen gemeentelijke basistaak , maar een taak die de
VRU regionaal uitvoert . De capaciteit die de VRU hiervoor nodig heeft , is dan ook regionaal
geraamd. Er wordt wel op gerapporteerd per gemeente , zodat het voor de gemeente
inzichtelijk is of er in 2020 een inspectie is uitgevoerd . Dit geldt ook voor toezicht op de
aanwijzing Bedrijfsbrandweer.
(Brand Veilig Leven (voorheen Stimulerende Preventie



De raming van de aantallen is gebaseerd op de resultaten in 2018 en 2019 . In het jaarplan
2020 wordt een aantal producten gemeentespecifiek geraamd. Veel voorlichtingsactiviteiten zijn
vraaggestuurd en daarom niet vooraf aan een gemeente toe te rekenen. Hiernaast zijn veel
uren voor (brand )veilig gedrag regiobreed geraamd. Deze uren zijn op basis van de
gemeentefondssystematiek verdeeld over de gemeenten . De thema's zijn benoemd in het
jaarplan .
U ontvangt apart een documentmet toelichting op de nieuwe werkwijze rondom KVO en CVU .
Deze zal tevens in de jaarplangesprekken besproken worden .
Risicobeeld , Analyse & Beleid
Uren voor Risicobeeld , Analyse & Beleid (RAB ) zijn regiobreed geraamd. Het totaal aantal uren
is op basis van de gemeentefondssystematiek verdeeld over de gemeenten . De thema's zijn
benoemd in het jaarplan



3 PROVINCIE : UTRECHT

Aan het college van burgemeester en wethoudersvan de gemeente WoudenbergPostbus 163930 EA WOUDENBERG

DATUM 28 maart 201981 E7340910 juli 2018NUMMERUW E-MAIL VANUW NUMMERBIJLAGEN

TEAMREFERENTIEDOORKIESNUMMERE -MAILADRESONDERWERP

BIN / IBT omgevingsrechtM . J. C . J. Evers030 -2582805Marjan . evers @ provincie - utrecht. nlBeoordeling uitvoering omgevingsrechtover 2017 / 2018Overzicht verbeterpunten

Geacht college ,
In het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) heeft u ons informatie over 2017 / 2018 toegestuurd over deuitvoering van taken op het gebied van het omgevingsrecht. Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als'adequaat', 'redelijk adequaat' of 'niet adequaat'.Bijhet uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder die landelijk tussen Rijk , IPO en VNG isafgesproken . Een toelichting op deze ladder is te vinden op onze website www. provincie -utrecht.nl /werkwijzeibt.
Ons oordeel over uw taakuitoefening van de verschillende onderdelen van het omgevingsrecht luidt als volgt:Vakgebied Vergunningverlening. Toezichten Handhaving (VTH ) : redelijk adequaat.Vakgebied Ruimtelijke ordening (RO ): adequaat.- Vakgebied Monumenten / archeologie : adequaat
Hieronder leest u per deelterrein een toelichting op deze beoordeling
Bevindingen en beoordeling Toezicht en HandhavingDebeoordeling heeft plaatsgevonden over de periode 2017 en deels 2018 (het uitvoeringsprogrammaHandhaving ). Bij de beoordeling van uw VTH - taken toetsen wij of u de processen bij deze taken volgens dewettelijke vereisten ( BIG -8 cyclus ) hebtingericht. In dat kader toetsen wij aan de eisen die zijn vastgelegd in deWet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo ) (hoofdstuk 5 ), het Besluit omgevingsrecht (Bor) (hoofdstuk7 ) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) (hoofdstuk 10 ).
Zoals vermeld in onze vorige toezichtbrief is per 1 juli 2017 het gewijzigde Bor in werking getreden . Dit betekentdat sindsdien de hiervoor genoemde procescriteria ook gelden voor vergunningverlening , het behandelen vanmeldingen , het stellen van maatwerkvoorschriften en besluiten over gelijkwaardige voorzieningen . Daarnaastmoet voor de basistaken uniform beleid en een uniform uitvoeringsprogrammaworden vastgesteld op minimaalhet schaalniveau van de uitvoeringsdienstwaaraan uw gemeente deelneemt. Wij hebben gekeken naar dewijze waarop u deze processen hebt ingericht en vermelden onze bevindingen in deze brief . Wij hebben dezetaakuitvoering nog niet in onze beoordeling betrokken ; dat zullen wij voor het eerst in 2019 doen .

College van gedeputeerde statenArchimedeslaan 6Postbus 80300 , 3508 TH UtrechtT 030 - 2589111PROVINCIE UTRECHT.NL



Toezicht en handhavingWij beoordelen de wijze waarop u in 2017 - 2018 de processen voor toezicht en handhaving hebtingericht - geletop de wettelijk vastgestelde kwaliteitscriteria - als redelijk adequaat. De aanwezigheid en de kwaliteit van uwinformatie is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Zo is dit jaar het uitvoeringsprogramma voor BWT en RObeter uitgewerkt en is hierin een koppeling gemaaktmet de gestelde doelen in het beleid . Deze koppeling is inhet uitvoeringsprogramma van de RUD onvoldoende uitgewerkt. De beleidsdoelen worden wel genoemd,maareen koppeling met de voorgenomen activiteiten ontbreekt. Verder heeft u documenten toegestuurd waaruit blijktop welke wijze de werkprocessen voor vergunningverlening , toezicht en handhaving zijn vastgelegd . Dezewerkprocessen zijn op adequate wijze vastgelegd , zodat het hierop betrekking hebbende verbeterpunt in devorige toezichtbrief komt te vervallen .
Ondanks deze verbeteringen , voldoet u nog niet aan alle wettelijke eisen De belangrijkste verbeterpunten zijn :

Stel een rapportage van een periodieke beleidsevaluatie vast voor RO , BWT en Milieu .Actualiseer het beleid en de toezichtstrategie voor RO en BWTStelhet jaarverslag - dat nu pas op 15 mei 2018 is vastgesteld - eerder vast zodat bij het opstellenvan het jaarlijkse uitvoeringsprogrammarekening kan worden gehouden met de conclusies enaanbevelingen uit dit verslag
Overdracht basistakenSinds 1 juli 2017 is in het Bor bepaald dat het milieutoezicht op asbestsanering een basistaak is , die moetworden uitgevoerd door de omgevingsdienstwaarbij u bent aangesloten , de RUD Utrecht (tenzij deasbestsanering wordt uitgevoerd bij en door een particulier en het te saneren oppervlak nietmeer bedraagt dan35 m2) . Onder deze basistaak valt in ieder geval de beoordeling van de asbestinventarisatierapporten en hettoezicht op het verwijderen van asbest Wij hebben begrepen dat in het AB van de RUD Utrecht is besloten datdeze basistaak pas vanaf 1 januari 2020 door de RUD wordt uitgevoerd en dat de opdrachtgevers (waaronderuw gemeente ) voor 1 juli 2019 uniforme uitgangspunten zullen opstellen over de uitvoering van de over tedragen taken . Dit betekentdat de overdracht van deze basistaak pas ruim na 1 juli 2017 , dus te laat, zalplaatsvinden .Wij gaan ervan uit dat deze basistaak in ieder geval uiterlijk 1 januari 2020 aan de RUD isovergedragen en dat de opdrachtverlening erin voorziet dat deze basistaak zodanig kan worden uitgevoerd datwordt voldaan aan de VTH -kwaliteitscriteria . Deze taak is door de wetgever in het basistakenpakket van deomgevingsdienst opgenomen om een zo veilig mogelijk leefmilieu te realiseren . Als interbestuurlijktoezichthouder zullen wij de gang van zaken omtrent de overdracht van deze basistaak nauwlettend volgen
Vergunningverlening en uniform beleid en uitvoeringsprogramma basistakenU beschikt niet over een apart beleid voor vergunningverlening .Wehebben gezien dat daaraan in hetuitvoeringsprogramma 2018 wel aandachtwordt besteed , in die zin dat voor vergunningverlening doelen zijntoegevoegd. Wij gaan ervan uit dat u voor 1 juli 2019 apart beleid voor vergunningverlening vaststelt . Dit beleidkan wellicht worden opgenomen in het in 2019 te actualiseren " Integrale toezicht- en handhavingsbeleid 20142018 " . Verder beschikt u voor de wettelijk verplichte basistaken niet over uniform beleid en een uniformuitvoeringsprogramma op het schaalniveau van tenminste de RUD Utrecht.Wij gaan er vanuit dat dit uniformebeleid en uitvoeringsprogramma zo snelmogelijk , docht uiterlijk vóór 1 juli 2019 door uw college wordtvastgesteld
Overzicht verbeterpuntenEen compleet overzicht van de verbeterpunten vindt u in de bijlage van deze brief
Wabo risicothema'sMetbetrekking totde uitvoering van toezicht en handhaving op de risicothema' s (asbest, bodem (Besluitbodemkwaliteit ), brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen , risicovolle inrichtingen , constructieveveiligheid , brandveiligheid BWT en handhaving bestemmingsplannen ) hebben wij getoetst ofde risicothema' svoldoende zijn behandeld in de risicoanalyses en de uitvoeringsprogramma' s 2017. Wij hebben geenverbeterpunten geconstateerd



Bevindingen en beoordeling Ruimtelijke ordeningDe beoordeling van de taakuitvoering Ruimtelijke ordening is voornamelijk gerichtop de actualiteit engebiedsdekkendheid van bestemmingsplannen en hetvoldoende verwerken in deze plannen van wettelijkenormen en eisen .
Wij beoordelen de uitvoering van het taakveld Ruimtelijk Ordening als adequaat.We komen tot dit oordeelomdat de gemeente een complete lijst heeft ingediend van besluiten en de ruimtelijke aspecten die daarbij eenrol hebben gespeeld . De gemeente heeft geen bestemmingsplannen meer die ouder zijn dan 10 jaar.

Bevindingen en beoordelingMonumenten en ArcheologieDe beoordeling van de taakuitvoering Monumenten en Archeologie is voornamelijk gericht op adequatevergunningverlening en handhaving, de behartiging van het erfgoedbelang in bestemmingsplannen , het goedfunctioneren van monumentencommissies en de advisering in het kader van de archeologischemonumentenzorg .
Wij beoordelen de uitvoering van het taakveld Monumenten en Archeologie als adequaat. We komen tot ditoordeel omdat alle vragen positief konden worden beantwoord en alle gevraagde onderdelen adequaat zijnbevonden
Tot slotHiermee is deze toetsingsronde afgerond .We vertrouwen erop dat u de verbeterpunten doorvoert .
In de tweede helft van 2019 beoordelen wij de uitvoering van de taken op het gebied van hetomgevingsrechtopnieuw . De volledige toezichtinformatie over de periode 2018 /2019 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2019van u . Wijverzoeken u om in deze informatie ook te vermelden welke acties u heeft ondernomen naaraanleiding van de genoemde verbeterpunten
Naast de toezichtinformatie over de uitvoering van het omgevingsrecht, toetsen wij ook uw taakuitvoering op deterreinen informatiebeheer, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritmedoor wettelijke bepalingen , ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven
Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving aan uw gemeenteraad .
Wij publiceren de resultaten van ons toezichtop de interactieve IBT-kaart. Zie daarvoor www.provincieutrecht. nl/ interbestuurlijktoezicht. Deze briefwordt via deze kaart ook toegankelijk

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,namens hen

A .M Pennarts -PouwGedeputeerde Cultuur, Recreatie , Milieu, Water, Bestuur en



Bijlage : Overzicht verbeterpunten Toezicht en Handhaving

Rapportage en evaluatie1 . Stel het jaarverslag , dat nu op 15 mei 2018 is vastgesteld , eerder vast zodat u bij het opstellen van hetuitvoeringsprogramma voor het nieuwe jaar rekening kan houden met de conclusies en aanbevelingen uithet jaarverslag2 . Voer een periodieke beleidsevaluatie uit en stel een rapportage daarvan vast voor RO, BWT en Milieu (aldan niet als onderdeel van het nieuwe VTH -beleidsplan ). Ga in de periodieke rapportagemeer in op hetbereiken van de gestelde doelen , de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in verhouding tot degestelde doelen en de uitvoering van de afspraken . Stuur na vaststelling de beleidsevaluatie ter informatieaan de gemeenteraad
Strategisch beleid3 Actualiseerhetbeleid , ook voor vergunningverlening . (het huidige integrale handhavingsbeleid loopt tot enmet 2018 ) en formuleer in het beleid heldere en meetbare doelstellingen die gekoppeld zijn aan degestelde prioriteiten .4 . Stel voor de basistaken - in samenwerking met de andere bij de RUD aangesloten gemeenten - uniformbeleid en een uniform uitvoeringsprogramma vast op minimaalhet schaalniveau van de RUD.
Operationeel beleid5 . Actualiseer de strategie voor RO en BWT, stel de aanpassingen vast en maak deze vervolgens bekendaan de gemeenteraad .a . Geef inzage in de wijze waarop bestuurlijke sancties alsmede de termijnen die bij het geven enuitvoeren daarvan worden gehanteerd , en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd.b . Geef inzage in de wijze waarop het bestuursorgaan omgaatmet overtredingen die zijn begaan doorof in naam van dat bestuursorgaan of van andere organen behorende tot de overheid .
Programma en organisatie6 . Zorg dat bij de voorgenomen activiteiten in de uitvoeringsplannen rekening is gehouden met de gesteldedoelen en prioriteiten en stem de uitvoeringsprogramma afmet de organen die belast zijn metstrafrechtelijke handhaving.
Voorbereiding, uitvoering en monitoring7 Zorg dat de toezichthouders /handhavers voor RO en BWT periodiek rouleren , zodat deze niet voortdurendbelast worden met toezicht op dezelfde inrichting8 . Geef inzicht in de manierwaarop met het geautomatiseerde systeem (Key2Vergunningen van Centric )informatie wordtverkregen over hetbereiken van de gestelde doelen voor RO , BWT en Milieu


