
TOELICHTING VRU OP JAARCIJFERS 2021 

 

Toelichting Advies 

 
Advies Gepland Gerealiseerd 

Bouw 57 63 
milieu 5 7 

Brandveilig gebruik 5 10 
RO 7 20 
Evenementen 33 6 

 
Het uitbrengen van adviezen is vraag gestuurd. Vanwege Covid-19 worden er nog steeds weinig 
evenementen georganiseerd en om die reden is het aantal adviezen minder dan gepland. 
 
Toelichting Toezicht 
 

(Deze toelichting is in verband met de wissel in Managers Toezicht nog vóór de kerstvakantie 
opgesteld. Op dat moment waren de controles op gebruik (initiële controles en hercontroles) nog niet 
bekend. Deze staan dan ook niet hieronder genoemd maar vindt u wel in de bijlage.)  
 
Toezicht Woudenberg: 

Controles Bouw zijn vraag gestuurd en er zijn 11 controles uitgevoerd, terwijl onze prognose 5 
controles was. 
 

Ten gevolgde van de beperkende maatregelen zijn tot medio juni vrijwel geen fysieke controles op 
locatie in de Bestaande bouw uitgevoerd. Vanaf medio juni zijn de bestaande bouw controles op locatie 
pas weer opgestart. Dit toezicht richt zich met name op de meest risicovolle gebouwen, waaronder de 

zorglocaties. Het totaal aantal controles is vrijwel ingelopen op de prognose. Waar mogelijk zijn bij de 
kleinere gebouwen, digitale controles op afstand uitgevoerd, door middel van beeldbellen en het 
opvragen van relevante documenten. Er is extra inhuurcapaciteit ingezet om de achterstand in te 

lopen. 
 
Vanwege de beperkende maatregelen zijn er geen evenementen gehouden waarvoor controles 

moesten worden uitgevoerd. 
 
Toezicht Overig:  

Er zijn geen meldingen van een brandonveilige situatie bij de VRU binnengekomen en er zijn geen 
algemene overleggen met de gemeente geweest. De vaccinatielocatie in Woudenberg is gecontroleerd 

en wij hebben geassisteerd bij een handhavingsactie op de Rumelaarseweg. De inspectie bij Van 
Appeldoorn Chemical Logistics B.V. is uitgevoerd. Tevens is er regelmatig overleg met Van Appeldoorn 
over de wijziging in de milieuvergunning en het verscherpte toezicht. 

 
Toezicht Milieu:  
Vanwege de beperkende maatregelen zijn de integrale milieucontroles met de omgevingsdienst pas 

vanaf medio juni opgestart en er is nu een integrale controle uitgevoerd. Het resterende 
vuurwerkverkooppunt is gecontroleerd. 
 

NB: Alle zorginstellingen in Woudenberg zijn gecontroleerd, met uitzondering van: 
Reinaerde, locatie De Bongerd en De Heygraeff, Woonzorgboerderij Moriahoeve op De Steeg, 
Verzorgingshuis Groenewoude en Philadelphiazorg De Tuinen op de Kersentuin, 

Vanwege voorkeur voor controle na huidige lockdown. 
 
Zoals u kunt zien, is er in het laatste kwartaal nog een flinke inhaalslag gemaakt met het aantal 

uitgevoerde controles Bestaande Bouw. Ook zijn er nog verschillende activiteiten in het kader van 

(Brand)Veilig Leven georganiseerd, zowel voor uw gemeente als in regionaal verband. Helaas hebben 

we niet de totale door COVID ontstane achterstand kunnen wegwerken. 


