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Inleiding 
Op 2 juli 2020 is het VTH-beleid uitvoering omgevingsrecht gemeente Woudenberg 
vastgesteld. 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. Het formuleren van meetbare doelstellingen en het 
evalueren daarvan is een belangrijk onderdeel in de beleidscyclus.
Periodiek client het beleid geëvalueerd te worden. Zo is het afgelopen jaar geconstateerd dat 
het beleid een uitwerking mist van hoe we als gemeente omgaan met handhavingsverzoeken.
Daarnaast wordt er in het vastgestelde VTH beleid geen inzicht gegeven in welke 
hersteltermijnen gehanteerd worden en wat de zwaarte van de sanctie is bij de overtredingen.

Het VTH-beleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een VTH-uitvoeringsprogramma. Op 23 februari 
2021 heeft uw college ingestemd met het VTH jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 
2021. In de paragraaf beleidsevaluatie is als doel gesteld om in 2021 ons VTH beleid op de 
volgende punten bij te stellen:

er wordt conform artikel lid 7 sub d van het Besluit omgevingsrecht inzicht 
gegeven in de wijze waarop bestuurlijke sancties, alsmede termijnen worden gehanteerd;

het proces van handhavingsverzoeken wordt uitgewerkt.

Middels de nu voorliggende beleidsregels wordt voldaan aan hetgeen voor 2021 is 
geprogrammeerd in het kader van periodieke beleidsevaluatie.

Centrale vraag 
Bent u bereid om de twee voorliggende beleidsregels vast te stellen?

Beoogd resultaat 
In het licht van de rechtszekerheid en met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel zullen de 
beleidsregels zorgen voor het op een uniforme wijze kunnen optreden tegen overtredingen. De 
voorliggende leidraad hoogte, van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijnen geeft 
duidelijkheid en transparantie over de hoogte van dwangsommen en lengte van 
begunstigingstermijnen in relatie tot overtredingen. Hierbij is gekeken naar de 
veelvoorkomende overtredingen in Woudenberg en daaraan is een passende hoogte van 
dwangsom en lengte van begunstigingstermijn toegekend.
De beleidsregel verzoeken om handhaving zorgt voor inzicht in het proces van 
handhavingsverzoeken. Hierdoor krijgen Woudenbergse burgers en bedrijven een duidelijk 
beeld van wat zij kunnen verwachten als zij bij de gemeente Woudenberg een verzoek om 
handhaving indienen of zelf worden aangesproken op een overtreding naar aanleiding van een 
handhavings-verzoek van derden.

Kader 
Met deze beleidsevaluatie voldoet de gemeente aan haar wettelijke verplichting, vastgelegd in 
het Besluit omgevingsrecht en de wet VTH. Beleidsvorming en uitvoering worden op 
basis van een dubbele regelkring (ook wel “BIG-8 cyclus”) steeds op elkaar afgestemd. Het 
beleid dient periodiek geëvalueerd te worden.

Reikwijdte 
De voorliggende beleidsregels richten zich, evenals het VTH-beleid, specifiek op de taken die 
volgen uit het omgevingsrecht (bouwen, ruimtelijke ordening, (brand)vei|igheid, archeologie,
monumenten, kappen, in/uitritten et cetera). Deze beleidsregels hebben geen betrekking op 
de taken voor het onderdeel milieu en bodem, sociale wetgeving, strafrechtelijk(e) toezicht- en 
handhaving, bestuursrechtelijke handhaving openbare ruimte bijzondere wetten,
leerplicht, belastingen en heffingen en bevolkingsadministratie.

Voor de overtreding van milieu- en bodemtaken, die zijn ondergebracht bij de Regionale 
Uitvoeringsdienst Utrecht, wordt voorts verwezen naar de geldende landelijke richtlijn 

Geprint op: 04-10-2021 11:49:16 uur 2/4 



`Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen' en de op 25 mei 2021 vastgestelde 
regionale VTH uitvoerings- en handhavingsstrategie Regio Utrecht 2021.

Argumenten 
De interbestuurlijk toezichthouders van de provincie Utrecht beoordelen jaarlijks onze 
aan hen verstrekte toezichtsinformatie, waaronder het geldende VTH beleid. In de 
beoordelingsbrief van 23 november 2020 werd de gemeenteraad erop gewezen dat voor de 
eigen taakuitvoering inzichtelijk moest worden gemaakt welke hersteltermijnen gehanteerd 
worden bij veelvoorkomende of standaardovertredlngen en wat de zwaarte van die sanctie is 
bij die overtredingen, conform artikel lid 7 sub d van de Bor. Aan dit verbeterpunt wordt 
middels de voorliggende “Leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van 
begunstigingstermijnen gemeente Woudenberg” voldaan. Hierbij is gekeken naar de 
veelvoorkomende overtredingen in Woudenberg en daaraan is een passende hoogte van 
dwangsom en lengte van begunstigingstermijn toegekend.

De “Beleidsregel verzoeken om handhaving gemeente Woudenberg” behandelt een specifieke 
vorm van handhaving, namelijk verzoeken om handhaving door burgers of bedrijven tegen 
andere personen of organisaties. Doel van deze beleidsregel is om vast te leggen hoe de 
gemeente Woudenberg omgaat met verzoeken om handhaving van overtredingen. In 2020 
heeft de gemeente Woudenberg een aantal omvangrijke verzoeken om handhaving ontvangen.
Geconstateerd werd dat het recent vastgestelde VTH-beleid een uitwerking van het proces van 
handhavingsverzoeken miste. Dat wordt middels voorliggende beleidsregel bijgesteld.
Transparantie over onze handhavingswerkwijze vinden we belangrijk.

Duurzaamheid en Inclusie 
Het is goed om inwoners en bedrijven inzicht te geven in de wijze waarop de gemeente 
Woudenberg handhaaft. Antwoord wordt gegeven op vragen zoals welke hersteltermijnen er 
worden gehanteerd en wat de minimale en maximale zwaarte van herstelsancties is.

Middels de beleidsregel “Verzoeken om handhaving gemeente Woudenberg” kunnen inwoners 
zich voorbereiden op het proces van handhavingsverzoeken, zodat zij niet voor verrassingen 
komen te staan.

Maatschappelijke participatie 
De mogelijkheid om in te spreken op deze beleidsregels is er niet. De voorliggende 
beleidsregels beschrijven de keuzes die de gemeente Woudenberg maakt in de uitvoering van 
de handhavingstaken van onze eigen taakuitvoering.I 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 voorliggende twee beleidsregels zijn geen budgettaire gevolgen 
verbonden. Het wordt onderdeel van het VTH-beleid uitvoering omgevingsrecht gemeente 
Woudenberg. 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/uüvoe¿ng 
Nadat u akkoord bent met dit voorstel, wordt deze ter kennisname aan de gemeenteraad 
voorgelegd. De genoemde vastgestelde beleidsregels worden vervolgens gepubliceerd op de 
gemeentelijke website en op overheid.nl.

Conclusie 
Na vaststelling wordt voldaan aan de wettelijke plicht van de gemeente om inzicht te geven in 
de wijze waarop bestuurlijke sancties, alsmede termijnen worden gehanteerd. Tevens wordt 
inzicht gegeven in het proces van handhavingsverzoeken.
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Communicatie 
Wanneer de beleidsregels zijn vastgesteld worden deze openbaar gepubliceerd op de 
gemeentelijke Website en op www.overheid.nl en dan treden ze in werking. Middels 
publicatie/openbaarmaking via de Website van de gemeente krijgen inwoners, bedrijven en 
organisaties inzicht in de manier waarop de gemeente Woudenberg handhaaft. Het biedt de 
mogelijkheid om, op basis van eventuele vragen die binnenkomen, de webpagina aan te vullen 
met informatie.

Bijlagen:
Leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijnen gemeente 
Woudenberg 
Beleidsregel verzoeken om handhaving gemeente Woudenberg 
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