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De volledige lijst met verbeterpunten is als bijiage bij deze brief gevoegd.

Het beieid voor vergunningveriening, toezicht en handhaving voor de thuistaken ("VTH 
beleid uitvoering omgevingsrecht") is in de afrondende fase en zai in april/mei 2020 ter 

Vakgebied VTH:
De beoordeling komt voor een groot deel overeen met de beoordeling van vorig jaar. 
Het beleid voor de thuistaken (RO en Bouw- en woningtoezicht) dat liep tot en met
2018, moet worden geactualiseerd. Ook beschikken we niet over beleid voor 
vergunningveriening.

Centrale vraag
Wilt u kennis nemen van de beoordeling van de provincie Utrecht over de uitvoering van 
het omgevingsrecht?

Inleiding
De Wet Revitalisering Generiek Toezicht plaatst de provincie als toezichthouder meer op 
afstand, terwiji de gemeenteraad zelf meer op de voorgrond treedt als toezichthoudend 
orgaan waaraan het college horizontaal verantwoording aflegt over de uitvoering van 
taken op het gebied van de uitvoering van het omgevingsrecht. 
leder jaar dient de gemeente voor 15 juli verantwoordingsinformatie bij de provincie 
aan te leveren op basis van de provinciale verordening systematische toezicht 
informatie. Deze informatie is beoordeeld door de provincie Utrecht en in april 2020 
ontvingen wij de definitieve beoordelingsbrief van de provincie. De beoordeling heeft 
plaatsgevonden over de uitvoering van de omgevingswet over de periode 2018 en deels 
2019.

Kader
- Wet Revitalisering Generiek Toezicht
- Provinciale verordening systematische toezichtsinformatie
- Besluit omgevingsrecht (Bor)
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor)
- beoordelingsbrieven van de provincie van 1 april 2020 over het 
jaar 2018 en deels 2019, met verbeterpunten.

De belangrijkste verbeterpunten zijn:
- Actualiseer het beleid voor RO en BWT, en neem hierin ook het beleid op voor 

vergunningveriening;
Stel uniform VTH-beleid vast voor de basistaken (milieu) op minimaal het 
schaalniveau van de RUD Utrecht en stuur dit ter informatie aan de 
gemeenteraad;

- Zorg dat bij de voorgenomen activiteiten in de uitvoeringsplannen rekening is 
gehouden met de in het beleid gestelde doelen en prioriteiten.

Argumenten
De Interbestuurlijk toezichthouders oordelen over onze taakuitvoering van de 
verschillende onderdelen van het omgevingsrecht als voIgt:

- Vakgebied vergunningveriening, toezicht en handhaving (VTH): redelijk 
adequaat;

- Vakgebied Ruimtelijke Ordening (RO): adequaat;
- Vakgebied Monumenten/archeologie: adequaat.

Beoogd resultaat (wat)
1. Afleggen van verantwoording aan de provincie over het taakgebied 

omgevingsrecht over het jaar 2018 (en deels 2019);
2. Afleggen van horizontale verantwoording aan de gemeenteraad.
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Bijlage(n)
Beoordelingsbrief Omgevingsrecht Provincie Utrecht d.d. 1 april 2020.

Conclusie
Ter kennisgeving aannemen.

Vakgebied Monumenten en Archeoiogie
Beoordeeld als adequaat. Bij de planologische besluiten is rekening gehouden met 
archeologische waarden. Archeologie maakt structureel deel uit van de 
vergunningsprocedure.

Maatschappelijke participatie
Het afleggen van verantwoording draagt bij aan een overheid die transparent is over de 
wijze waarop wettelijke taken worden uitgevoerd.

Aanpak/uitvoering
Na kennisname college, de stukken plaatsen op de ingekomen stukkenlijst van de 
gemeenteraad.

Vakgebied Ruimtelijke ordening
Beoordeeld als adequaat. We hebben een complete lijst ingediend van besluiten en de 
ruimtelijke aspecten die daarbij een rol hebben gespeeld.

Duurzaamheid en Inclusie
Niet van toepassing, het gaat hier om verantwoording van uitvoeringstaken.

Beoogd resultaat (hoe)
De lijst met verbeterpunten bij de uitvoeringstaken betrekken.

vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. In 2017 is het VTH milieubeleid 
(basistaken) vastgesteld, deze wordt als bijiage bij het VTH beleid voor de thuistaken 
meegezonden.

Financiele consequenties
Geen

Communicatie
Geen


