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Inleiding
Bijgaand treft u de eerste uniforme uitvoeringsß en handhavingsstrategíe
strategie) van alle gemeenten en de provincie in de regio Utrecht.

(hierna:

Deze U&H-strategie
gaat over de taken op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en
die gemeenten en provincie hebben overgedragen aan de
handhaving
De colleges van burgemeester
omgevingsdiensten.
wethouders en Gedeputeerde Staten in
Utrecht zijn bevoegd gezag voor het uitvoeren van deze taken.
Op 25 mei 2021 hebt u de startnotitie
voor de Uitvoerings* en Handhavingsstrategie
vastgesteld (bijgevoegd collegebesluit).
Strategie)
De startnotitie bevatte de aanleiding,
doelen en aanpak om met alle gemeenten en de provincie in de regio Utrecht te zorgen voor
een uniform kader voor de VTHMbasístaken. De startnotitie
gaf een goed beeld van het
gezamenlijke vertrekpunt, de afbakening en het einddoel en paste in het programma Samen
Met de startnotitie als uitgangspunt,
op
besloten 26 Utrechtse gemeenten (waaronder
Woudenberg) en provincie Utrecht
van de omgevingsdiensten
samen op te trekken om te
voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de bevoegde gezagen (die door inwerkingtreding
van het besluit VTH ontstond), om een gezamenlijke en uniforme U&H-strategie
voor de hele
regio op te zetten en vast te stellen.

stellen de gemeenten, omgevingsdíensten
In de U&H-strategie
en provincie gezamenlijke
doelen en een uitvoeringskader
voor de milieutaken en bijbehorende activiteiten vast op een
voor alle gemeenten beschreven gelijk minimaal uitvoeringsniveau.
De U&H-strategíe
bestaat
uit twee delen. In deel I is de U&H~strategie op hoofdlijnen beschreven.. In deel II, de
bijlagenbundel,
zijn onder meer de strategieën
verder uitgewerkt. De twee delen vormen
gezamenlijk de U&H-~strategie en worden beiden vastgesteld.
Centrale vraag
Kunt u instemmen
vaststellen?

met de uniforme

Uitvoeringsw

en Handhavingsstrategie

2022-2023

en deze

Beoogd resultaat
regio Utrecht geeft een uniform kader voor de wettelijke basistaken op het
De U&H-strategie
gebied van vergunningverlening,
toezicht~ en handhavingstaken die door de
worden uitgevoerd, en geeft een beschrijving van de strategische doelen
omgevingsdiensten
van de gemeenten en omgevingsdiensten.
en uitvoeringskader
De U&H-strategíe
draagt bij
aan verdergaande professionalisering en uniformering van de uitvoering van de basistaken op
een voor alle gemeenten gelijk minimaal uitvoeringsniveau
(igelíjk speelveld voor inwoners en
bedrijven').

Kader
Het vaststellen van de U&H-strategie regio Utrecht voor de basistaken bij de
is een wettelijke verplichting,
omgevingsdiensten
nu nog onder het Besluit omgevingsrecht
sub 2 van het
(artikel
straks onder de Omgevingswet,
artikel 13.12 lid
Het
gezamenlijk vaststellen geschiedt door de bestuursorganen die belast zijn met de
bestuursrechtelijke
en handhavingstaken
uitvoerings(colleges van burgemeester en
wethouders van de 26 gemeenten).
Argumenten
le gezamenlijke

strategie voorziet in een behoefte.. De U&H-strategle
draagt bij aan het
van de regionale samenwerking, geeft houvast aan de omgevingsdiensten
verstevigen
en
werkt toe naar een bruikbaar en toekomstbestendig
product.. De U&H-strategie
ls een eerste
Daarnaast voldoen we hiermee aan de wettelijke
stap richting een sluitende beleidscyclus.

verplichting..
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participatie
Maatschappelijke
We werken al langere tijd samen met andere gemeenten in de regio Utrecht aan gezamenlijke
producten/formats voor het uitvoeren van de VTH-¿taken. Er is daarmee een stevige basis
ook al is deze niet zonder uitdaging.. We
gelegd en we zien uit naar de doorontwikkoling,
op ons werk zal zijn.. Ook
de Omgevingswet
van
impact
exacte
de
wat
niet
nog
weten immers
moeten worden. Het
gemaakt
keuzes
bestuurlijke
nog
echt
doorontwikkeling
zullen er in die
voor de
uitgangspunten
de
en
gelegd
hebben
basis
de
elkaar
met
we
dat
schept vertrouwen
ondersteunen..
doorontwikkellng
Beoogd resultaat
Deze U&H-strategie

bij aan een omgeving waarin we nu en in de toekomst veilig en
gezond kunnen wonen en werken. Door onze krachten te bundelen ln de uitvoering van de
VTH-taken dragen wij bij aan de kwaliteit van de omgevingswaarden in onze regio en creëren
we een gelijk speelveld.
draagt

op 1 juli 2022 in werking
De U&H-~strategle blijft van toepassing wanneer de Omgevingswet
staan de
U&H-strategíe
de
van
en bij de doorontwikkelíng
treedt. In de U&H-strategle
door elke
de
van
kwaliteitsdoelstellingen
en de
algemene doelen van de Omgevingswet
adaptief
een
gemeente vastgestelde verordening kwaliteit VTi-l centraal. Het is aldus
document, in de geest van de Omgevingswet.

dient jaarlijks te worden uitgewerkt
De U&H-strategie
dient jaarlijks te worden geëvalueerd..
uitvoering

in een uitvoeringsprogramma

en de

consequenties
dat een groot deel van de ambities binnen de bestaande budgettaire kaders
kan worden gerealiseerd.. Daarmee wordt direct na vaststelling begonnen.. Of dit ook geldt voor
kunnen we nog niet weten. Deze zal alleen plaatsvinden voor
de gehele doorontwikkeling,
kaders hiervoor toereikend zijn of gemaakt kunnen worden en we
budgettaire
bestaande
zover
in kennis zijn gesteld en akkoord hebben gegeven..
vooraf
opdrachtgever
als
daarvoor

Financiële

We verwachten

en conclusie
Aanpak] uitvoering
voor de
van de U&H-strategle
Na vaststelling dragen we actief bij aan de doorontwikkeling
de
uit
doelen
de
van
uitwerking
bij
de
betrokken
we
blijven
en
basistaken van de RUD
uitvoeringsprogramma's..
strategie in de jaarlijkse
met zich meebrengt en om
Om sneller in te kunnen spelen op de eisen die de Omgevingswet
is ervoor gekozen om de
maken
te
mogelijk
U&H-strategie
de
van
doorontwikkeling
snellere
voor 2022 en 2023.
gelden
dus
zal
U&H-strategle
De
herzien...
te
jaar
na twee
U&H-strategie
biedt
U&H-strategie
De
doorontwikkeld..
verder
jaar
twee
komende
de
wordt
De U&H-strategle
VTH~beleld.
gezamenlijk
van
doorontwikkeling
verdere
een uitstekende basis voor

Communicatie
Na vaststelling

wordt de U&H-strategíe

ter informatie

naar de gemeenteraad

gestuurd.

Kernboodschap

biedt een uniform kader voor de wettelijke basistaken op het gebied van
die gemeenten en provincie hebben
toezicht en handhaving
vergunningverlening,
stellen de
in de U&H-strategie
en
ODRU
overgedragen aan de omgevingsdiensten
uitvoeringskader
een
en
doelen
gezamenlijke
en provincie
gemeenten, omgevingsdiensten
voor de milieutaken en bijbehorende activiteiten vast op een voor alle gemeenten beschreven
gelijk minimaal uitvoeringsniveau.
De U&H-strategie
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Collegebesluit vastgestelde startnotitie
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