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Inleiding 
Het provinciebestuur van de provincie Utrecht houdt interbestuurlijk toezicht op de uitvoering 
van wettelijke taken (waaronder het voldoen aan de kwaliteitscriteria) door gemeente 
Woudenberg. Allereerst dient de gemeente Woudenberg horizontale verantwoording af te 
leggen. Dit houdt in dat de gemeenteraad en het algemeen bestuur de gemeente zelf 
controleert en de verkregen informatie de provincie toesturen. Op basis van het toesturen van 
de informatie kan nadere controle door de provincie uitbli jven. Het is dan ook niet vrijblijvend 
voor de gemeente Woudenberg om op eigen wijze invulling te geven aan de kwaliteitscriteria. 

Het Bor stelt eisen aan de beleidscyclus van een professionele VTH organisatie, de 
zogenaamde BIG-8 cyclus. Met het voorliggende VTH beleidsplan milieu beoogt de gemeente 
Woudenberg om op adequate wijze invulling te geven aan de wettelijke VTH-taken waarin de 
kwaliteitscriteria centraal staan. Daarnaast dient dit beleidsplan ook als sturingsdocument voor 
het te sturen beleid ten aanzien van VTH milieu. Door bestuurlijke uitgangspunten en 
beleidskeuzes te beschrijven biedt de gemeente Woudenberg maatwerk voor de uitvoering van 
haar taken. 

Een uitvoeringsprogramma is wettelijk verplicht volgens artikel 7.3 van het Besluit 
Omgevingsrecht (Bor). Het Bor stelt eisen aan de beleidscyclus van een professionele VTH 
organisatie, de zogenaamde BIG-8 cyclus. Het uitvoeringsprogramma vormt een onderdeel 
van deze BIG-8 cyclus. Het uitvoeringsprogramma is zodanig vormgegeven dat het voldoet 
aan de eisen van het Bor. 

Later dit jaar volgt een omgevingsrechtbreed VTH beleidsplan, waarin het milieudeel ook zal 
worden geïntegreerd, om zo tot één omgevingsrechtbreed beleidstuk voor VTH te komen. 

Centrale vraag 
Gaat u akkoord met het VTH beleidsplan milieu en het uitvoeringsprogramma 2017 van de 
RUD Utrecht? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Met deze documenten beoogt de gemeente Woudenberg om op adequate wijze invulling te 
geven aan de wettelijke VTH-taken waarin de kwaliteitscriteria centraal staan. Daarnaast dient 
dit beleidsplan ook als sturingsdocument voor het te sturen beleid ten aanzien van VTH milieu 
en voldoet zij hiermee aan de kwaliteitseisen die in het kader van IBT aan de gemeente 
Woudenberg worden gesteld. 

Kader 
Besluit Omgevingsrecht (BOR), Interbestuurlijk Toezicht Omgevingsrecht (IBT), Wabo, Wet 
milieubeheer 

Argumenten 
Met een goede beleidskapstok voor VTH milieu voldoen we aan de geldende regelgeving. 
Daarnaast levert het, samen met een up-to-date risicomodule een goede basis voor de overige 
onderdelen van de beleidscyclus. Het bijgevoegde uitvoeringsprogramma 2017 is daar een 
eerste resultaat van. 

Duurzaamheid 
Dit beleidskader zorgt voor een goede verbinding tussen beleid en uitvoering. Door dit te 
koppelen aan een goede risicoanalyse kan er risicogestuurd worden gehandhaafd, waarmee de 
kansen op milieu-incidenten zo klein mogelijk zijn. 

Draagvlak 
Voldoen aan de wet- en regelgeving zal politiek draagvlak hebben. Deze beleidskapstok is in 
nauw overleg met de uitvoerende instantie, de RUD Utrecht, opgesteld. 

Beoogd resultaat (hoe) 
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Met dit beleidskader wordt een deel van de beleidscyclus ingevuld. Samen met de risicoanalyse 
vormen deze documenten een goede basis om ook de rest van de cyclus vorm te kunnen 
geven, zoals het bijgevoegde uitvoeringsprogramma. 

Financiële consequenties 
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële 
toelichting nodig. 

Aanpak/ui tvoer ing 
De beleidskapstok is meteen als basis genomen voor het opgestelde uitvoeringsprogramma 
2017. Hiermee heeft de RUD een goede basis voor het uitvoeren van de VTH-taken op het 
gebied van milieu. 

Conclusie 
Door het vaststellen van de beleidskapstok VTH milieu voldoet de gemeente Woudenberg aan 
de wetteli jke eisen die gesteld zijn in het Bor op het gebied van beleid. 
Door het vaststellen van het uitvoeringsprogramma 2017 voldoet de de gemeente 
Woudenberg aan de wettelijke verplichting volgens artikel 7.3 van het Bor. 

Communicatie 
n.v.t. 

Bij lage(n) 
VTH-beleidsplan milieu Gemeente Woudenberg 
Uitvoeringsprogramma 2017 Gemeente Woudenberg 
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