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1. INLEIDING 
 

1.1 AANLEIDING 
In aansluiting op onze nieuwe Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2022 e.v. (U&H-strategie) presenteren wij hierbij ons U&H-jaarverslag over de periode 2020/2021 
en ons U&H-uitvoeringsprogramma voor 2022. In dit document leggen wij verslag over de uitvoering van onze uitvoerings- en handhavingstaken (U&H-taken, voorheen 
ook wel Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingstaken genoemd) in 2020 en 2021. Daarnaast beschrijven wij in dit document hoe wij onze U&H-taken programmeren 
voor 2022.  
 
Dit document is een weergave van hoe wij aan onze U&H-strategie (ons beleid) uitvoering hebben gegeven en willen gaan geven om zo samen met onze inwoners, 
ondernemers en samenwerkingspartners te werken aan een veilige, gezonde, duurzame en kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving in Leusden (Doel).  

 
Big-8 beleids- en uitvoeringscyclus 
De U&H-strategie, het U&H-jaarverslag en -uitvoeringsprogramma en het U&H-bijlagenboek zijn 
documenten/instrumenten die wij gebruiken om invulling te geven aan de wettelijk verplichte 
beleids- en uitvoeringscyclus, de zogenoemde Big-8 beleids- en uitvoeringscyclus (zie afbeelding, 
figuur 1 hiernaast met verwijzing naar de betreffende wetsartikelen uit het Omgevingsbesluit, per 
1-1-2023). 
 
De wettelijke verplichte invulling van deze beleids- en uitvoeringscyclus is onder andere bedoeld 
om transparant te zijn over wat wij bij het uitvoeren van onze U&H-taken als gemeente Leusden 
doen, waarom we dit doen, welke keuzes we hierbij maken en hoe we dit hebben georganiseerd.  
 
Ook willen we met deze werkwijze onze U&H-taken zo optimaal en professioneel mogelijk 
uitvoeren. Omdat we niet genoeg capaciteit beschikbaar hebben om alle U&H-taken voor de volle 
100% uit te voeren, moeten we hierin keuzes maken. Deze keuzes baseren wij op ons beleid en 
hiervoor willen wij onze uitvoeringsorganisatie juist zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten op die 
taken/activiteiten die het meest risicovol zijn (risicogericht). Het cyclisch werken helpt hierbij. 

Figuur 1. De Big-8 beleids- en uitvoeringscyclus 
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1.2 WETTELIJK KADER 
Dit U&H-Jaarverslag en -Uitvoeringsprogramma gaat over de U&H-taken die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Het betreft de U&H-taken die voortvloeien 
uit de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo/per 1-1-2023 Omgevingswet, de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten zoals de 
Alcoholwet en de Wet op de kansspelen etc.  
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de reikwijdte van dit document zich beperkt tot de U&H-taken waarvoor de gemeente Leusden het bevoegde gezag is en 
waarbij de uitvoering van deze U&H-taken ook bij de gemeente is belegd. Bepaalde U&H-taken zijn belegd bij externe samenwerkingspartners. De uitvoering van de 
milieutaken is bijvoorbeeld ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) en de Brandveiligheids-taken zijn belegd bij de Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU).  
 
De U&H-taken die de RUD Utrecht voor de gemeente Leusden uitvoeren vallen niet binnen de reikwijdte van de U&H-strategie. Vanuit de wettelijke verplichting om het 
beleid voor de taken die door de omgevingsdienst (RUD Utrecht) worden uitgevoerd te uniformeren (zodat er voor de omgevingsdienst een gelijk speelveld ontstaat), is 
voor deze milieutaken regionaal een uniforme U&H-strategie opgesteld en vastgesteld. Op basis hiervan worden ook afzonderlijk van dit document een uniform 
jaarverslag en uitvoeringsprogramma opgesteld. 

 
De U&H-taken die door de VRU worden uitgevoerd vallen wel binnen het kader van de U&H-strategie. Jaarlijks worden met de VRU de prioriteiten besproken. Deze 
worden vastgelegd in een jaarplan op risicobeheersingstaken (brandveiligheid). Deze is als bijlage bij dit document gevoegd. Voor de volledige uiteenzetting van het 
wettelijk kader voor alle U&H-taken verwijzen wij naar pagina 4, 5 en 6 van het U&H-bijlagenboek. 

 
1.3 LEESWIJZER 

In dit document leggen wij verslag over de uitvoering van onze uitvoerings- en handhavingstaken (U&H-taken, voorheen ook wel Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving U&H-taken genoemd) in 2020 en 2021. Daarnaast beschrijven wij in dit document hoe wij onze U&H-taken programmeren voor 2022. In Hoofdstuk 2 wordt 
in het algemeen per onderwerp/thema beschreven wat wij hebben gedaan in 2020 en 2021. Daarnaast wordt voor zover van toepassing aangegeven of en in hoeverre 
dit thema/onderwerp nog doorwerkt in het programma voor 2022. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft het programma voor 2022 aan de hand van de uitvoeringsorganisatie (paragraaf 3.1), de doelen (paragraaf 3.2), de prioriteiten (paragraaf 3.3), 
het communicatieplan (paragraaf 3.4) en de activiteitenkaarten (paragraaf 3.5). Deze activiteitenkaarten zijn de vervangers van de ‘productbladen’ waar we in onze 
eerdere uitvoeringsprogramma’s mee werkten. De gemeente Leusden werkt sinds 2017 met deze ‘productbladen’. Ook voor de komende jaren wil de gemeente 
Leusden hiermee blijven werken. Enerzijds om aansluiting te zoeken bij de systematiek die door andere gemeenten uit de Provincie Utrecht met succes wordt 
toegepast. Anderzijds om het voor de uitvoeringspraktijk nog beter werkbaar te maken en toe te passen. Voor de nieuwe benaming van ‘activiteitenkaarten’ is gekozen 
om beter aan te sluiten bij de komende Omgevingswet waar eigenlijk enkel nog maar gesproken wordt over activiteiten. De activiteitenkaarten zijn bedoeld om in 1 
overzichtelijk tabel de gehele beleids- en uitvoeringscyclus voor de betreffende activiteit weer te geven en daarmee de directe verbinding te maken met de U&H-
strategie als het gaat om de programmering en uitvoering van de meest belangrijke U&H-taken.  
In deze activiteitenkaarten wordt zo concreet mogelijk onze geprogrammeerde capaciteit voor de betreffende activiteit weergegeven. Dit zijn de activiteiten die volgens 
onze U&H-strategie een ‘Zeer Hoge’ en/of ‘Hoge’ prioriteit hebben.  
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Alle U&H-taken met een Gemiddelde tot en met Zeer Lage prioriteit scharen wij in het kader van dit programma onder reguliere werkzaamheden. Voor zover deze 
activiteiten niet voortkomen uit aanvragen, verzoeken, klachten en meldingen (kortom: vraag-gestuurd) programmeren wij hiervoor geen specifieke capaciteit. Deze 
taken voeren we uit binnen de overgebleven beschikbare capaciteit voor reguliere werkzaamheden. Dit is de capaciteit die overblijft als we onze U&H-taken met een 
‘Zeer Hoge’ en ‘Hoge’ prioriteit hebben geprogrammeerd. Dat wij voor deze U&H-taken geen capaciteit programmeren betekent niet dat wij deze U&H-taken in het 
geheel niet uitvoeren. Er kunnen zich altijd situaties voordoen dat deze U&H-taken toch (met voorrang) worden opgepakt, bijvoorbeeld in noodgevallen, bij 
inspectiesignalen (zoals bijvoorbeeld in het verleden bij breedplaatvloeren of gevelbekleding) of andere bijzondere omstandigheden waarvoor we alsdan ervoor kiezen 
deze taken toch op te pakken. Hieronder staat toegelicht hoe u de activiteitenkaarten kunt ‘lezen’, wat u hierin terug kunt vinden en waarom.  
 

NAAM ACTIVITEIT 

Omschrijving activiteit 
Wat doen we? 

Algemene activiteit-/taakbeschrijving. Wat houdt de activiteit/taak in? 
 

Relatie U&H-strategie 
Wat vinden we belangrijk? 

Koppeling met en beschrijving van de relatie tussen de (deel-)activiteit/taak, de hieronder beschreven doelstellingen en de 
overkoepelende U&H-strategie. Welke plek heeft deze (deel-)activiteit/taak binnen het U&H-strategie en/of risicoanalyse 
(prioritering)? 

Doelstellingen 
Welk(e) doel(en) willen we bereiken? 

Koppeling met de (meetbare) doelen uit de U&H-strategie, eventueel aangevuld met concrete doelstellingen in relatie met 
de betreffende activiteit/taak.  

Monitoringsindicatoren – 
Hoe meten we dit? 

Weergave van de indicatoren (kwantitatief en/of kwalitatief) waarmee we kunnen monitoren/meten of en in hoeverre we 
de doelstellingen (kunnen) bereiken.  

Uitvoerder 
Wie voert/voeren deze activiteit uit? 

Beschrijving van degene die de activiteit/taak uitvoeren, bijv. Afdeling(en)/Team(s) gemeente Leusden al dan niet in 
samenwerking met 1 of meerdere samenwerkingspartner(s). 

Strategie 
Hoe gaan we dit doen? 

Koppeling aan de beschreven strategieën uit de U&H-strategie waarmee wordt aangegeven welke strategie(ën) 
wordt/worden toegepast op deze taak. 

Jaarverslag 2020/2021* 
Wat hebben we afgelopen jaar gedaan? 

Verslaglegging van hoe we in het voorgaande jaar/de voorgaande jaren deze activiteit/taak hebben uitgevoerd? Bijv. of en 
in hoeverre we de doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma van het betreffende jaar hebben behaald. 

Evaluatie en bijsturing 
Hoe is dit gegaan en moeten we bijsturen? 

Beschrijving van of en in hoeverre de uitvoering van de activiteit/taak leidt tot eventuele bijsturing in de uitvoering en/of 
het beleid op onderdelen als prioriteit, doelstellingen, strategie, capaciteit etc. 

Uitvoeringsprogramma 2022 
 Wat gaan we het komende jaar programmeren? 

Beschrijving van de te programmeren capaciteit. Voor 2022 kiezen we ervoor hier een percentage van de beschikbare 
capaciteit op het betreffende onderdeel/de betreffende onderdelen te benoemen aangezien we in Leusden binnen de 
uitvoeringsorganisatie geen uren bijhouden/registreren. 

* OPM. Met de in 2022 geactualiseerde en vastgestelde U&H-strategie 2022 e.v. en het Uitvoeringsprogramma 2022 wordt een nieuwe start met de beleids-en uitvoeringscyclus gemaakt. 
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2. JAARVERSLAG 2020/2021 
 
Covid-19 
Net als in 2020 had Covid-19 ook in 2021 nog een enorme impact op de uitvoering van onze U&H-taken en onze U&H-uitvoeringsorganisatie. Voor de aanpak van Covid-
19 heeft de gemeente Leusden gekeken naar wat er, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, gedaan kan worden voor de Leusdense samenleving. Dit raakt 
veel beleidsterreinen van onze organisatie. We hebben gestreefd naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel 
mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden. Ook hebben we daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.  De (omgang met) specifieke 
coronamaatregelen in Leusden en de daaruit voortvloeiende (extra) inzet en middelen zijn in een apart document beschreven en verantwoord. Deze zijn dus niet 
opgenomen in dit jaarverslag/uitvoeringsprogramma. Voor wat betreft dit jaarverslag en uitvoeringsprogramma is om deze reden niet alle informatie (aantallen, uren, 
kentallen, cijfers etc.) representatief. Waar we de informatie representatief en relevant geacht hebben, hebben we deze benoemd. Niet representatieve of -relevante 
informatie hebben we uit het jaarverslag/uitvoeringsprogramma gelaten. 
 
Programma 2022 
Voor 2022 is op dit moment nog niet helder welke impact Covid-19 gaat hebben op de uitvoering van onze U&H-taken. Er is/wordt rekening gehouden met het gegeven 
dat eventuele covidmaatregelen in de loop van dit jaar weer kunnen gaan gelden. 

 
Omgevingswet 
Het huidige omgevingsrecht is verbrokkeld en verdeeld over tientallen wetten. Er zijn aparte wetten voor ruimtelijk toezicht, bodem, waterbeheer, milieu, mijnbouw, 
monumentenzorg, natuur, geluid, bouwen en infrastructuur. Deze verbrokkeling leidt tot afstemmings- en coördinatieproblemen en verminderde kenbaarheid en 
bruikbaarheid voor alle gebruikers. De Omgevingswet beoogt om te komen tot één afgestemd instrumentarium voor de integrale aanpak van nieuwe initiatieven en de 
duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet (OW) is een overkoepelde wet voor de fysieke leefomgeving. Deze wet vervangt alle wet- en 
regelgeving in het fysiek domein, zoals wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De minister heeft onlangs besloten om de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
uit te stellen naar 1 januari 2023. Verklaring voor het uitstel zijn de technische problemen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (vooral wat betreft het plandeel) en de 
onvoldoende voorbereiding van gemeenten (oefenen).  

 
Om dit voor elkaar te krijgen zijn vier verbeterdoelen benoemd: 
• het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht; 
• het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving; 
• het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke 
   leefomgeving; 
• het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. 
 
De implementatie van de Omgevingswet heeft zeker invloed op de wijze waarop de uitvoering van de U&H-strategie in de toekomst zal plaatsvinden. De betrokkenheid 
en invloed van de gemeente zal zich – naar verwachting – meer verplaatsen naar de achterzijde van het proces (toezicht en handhaving) en minder op de 
vergunningverlening (minder vergunningsplichten). Ook zullen open normen en doelen een extra interpretatie vragen van toezichthouders, handhavers en juristen 
afhankelijk van de ambitie die de gemeente Leusden daarin aanneemt.  
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De gemeente Leusden heeft gekozen voor een programmatische aansturing van het invoeringstraject. Binnen het Programma Omgevingswet zijn de activiteiten die 
nodig zijn ter voorbereiding op de OW verdeeld over vier clusters: Instrumenten, VTH, ICT en Organisatieontwikkeling (incl. communicatie).  
Hieronder wordt vooral ingegaan op de voor dit jaarverslag en uitvoeringsprogramma belangrijke onderdelen. In algemene zin kan worden gesteld dat de gemeente 
Leusden behoorlijk op koers ligt wat betreft haar voorbereidingen op de OW.  
  
• Werkprocessen: De OW heeft effect op de werkprocessen voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. De nieuwe werkprocessen zijn inmiddels beschreven 
en dienen als basis voor de inrichting van het nieuwe VTH-systeem, Rx Mission. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet werkt de gemeente al een tijdje met 
het nieuwe proces voor ruimtelijke initiatieven, de Intake- en Omgevingstafel.   
• VTH-systeem: De gemeente is begin 2022 gestart met de inrichting van Rx Mission. De leverancier heeft vertraging in het uitleveren van de software. Desondanks 
verwachten wij op tijd het systeem operationeel te hebben. Er is een test- en oefenplan opgesteld dat vanaf half april 2022 stapsgewijs wordt uitgevoerd. De sjablonen 
voor de standaardbrieven worden in mei 2022 opgeleverd, waarna deze moeten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.  
• Toepasbare regels: De software is beschikbaar. Toepasbare regels zijn belangrijk voor de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Hiervoor zijn vragenbomen 
gegenereerd die initiatiefnemers kunnen doorlopen. Er wordt samengewerkt met een aantal gemeenten om een aantal toepasbare regels op te stellen.   
• Samenwerking: De OW vraagt van ons als overheden om nauwer samen te werken en om als één overheid op te treden. In de regio Utrecht wordt een set van 
samenwerkafspraken voorbereid over diverse onderwerpen, zoals archivering, de omgevingsvergunning, de bodemtaken, toezicht en handhaving. Ook bij 
ketenpartners, zoals de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio (VRU) worden voorbereidingen getroffen. Bijvoorbeeld in de vernieuwde 
Dienstverleningsovereenkomst met de RUD Utrecht wordt geanticipeerd op de OW.    
• Leren en ontwikkelen: Bestuur, management en medewerkers van onze gemeente worden in de gelegenheid gesteld om tijdig de kennis, inzichten en vaardigheden 
te verwerven waarmee zij kunnen zorgen voor een adequate invoering en toepassing van de OW. Dit ‘Anders Werken’ is een beweging waarmee de houding van de 
overheid ten aanzien van de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving verandert. Hiermee is de gemeente in 2019 al gestart door het organiseren van 
zogenaamde Botsproeven. In de loop van 2020 en 2021 zijn diverse workshops gegeven en in 2022 staan (korte) lunchlezingen gepland voor het opdoen van kennis en 
het aanleren van vaardigheden. Daarnaast zijn ‘oefenen’ (Rx Mission, Intake- en Omgevingstafel) en vakinhoudelijke trainingen onderdeel van het voorbereiden op de 
nieuwe manier van werken.  
• Verzamelbesluit: De belangrijkste bestuurlijke besluiten zijn in 2021 al genomen met het verzamelbesluit. Hierin is de delegatie aan het college, het adviesrecht van 
de raad en de verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten geregeld. Begin 2022 is een botsproef georganiseerd met (kandidaat) raadsleden over 
het adviesrecht van de raad.  
• Omgevingsplan: Met de inwerkingtreding van de wet ontstaat een nieuw instrument: het omgevingsplan (van rechtswege). In dit plan zijn de regels voor de fysieke 
leefomgeving opgenomen, die nu in bestemmingsplannen en beheersverordeningen staan, in verschillende lokale verordeningen en in ‘de bruidsschat’. Gemeenten 
hebben tot eind 2029 de tijd om het omgevingsplan volledig te herzien. De gemeente Leusden gaat uit van een gefaseerde aanpak voor de transitie naar het 
Omgevingsplan. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de gemeente voorlopig vooral werken met de procedure buitenplanse omgevingsplanactiviteit (opa). 
 
Wet private kwaliteitsborging (Wkb) 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt al een aantal jaren aan een nieuw stelsel voor bouwtoezicht in Nederland. Kern van het nieuwe 
stelsel is dat in de toekomst bouwpartners zelf hun kwaliteitsborging moeten regelen. Het bevoegd gezag (de gemeente Leusden) kijkt (alleen nog naar) naar welstand, 
ruimtelijke ordening (omgevingsplan) en de veiligheid van derden. Private partijen dienen zelf te zorgen voor het voldoen aan het Bouwbesluit. Er komt een gefaseerde 
invoering van de private kwaliteitsborging. De kwaliteitsborging van groepen bouwwerken worden in fasen overgebracht van de publieke sector naar de private sector. 
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In 1e instantie gericht op gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken) met mogelijk vanaf 2026 ook voor gevolgklasse 2 en 3. Door middel van kwaliteitssystemen borgt de 
opdrachtgever de bouwkwaliteit. De komende periode zal gestart worden met nieuwe proefprojecten. Verlopen deze proefprojecten goed, dan zal de Wet 
kwaliteitsborging bouwen per 1 januari 2023 in werking treden (tegelijk met de Omgevingswet).  
 
De invoering van de wet private kwaliteitsborging heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisaties. Zo zal de capaciteitsbehoefte voor het onderdeel bouw, naar alle 
waarschijnlijkheid afnemen. Dit komt mede doordat onder de Wkb het preventief toetsen van het Bouwbesluit niet meer nodig is.  De gemeente Leusden is concreet 
bezig met de voorbereidingen op de komst van de Wkb. Bij deze implementatiefase komen onder andere de kennisoverdracht van wet- en regelgeving, een 
impactanalyse, aanpassing van de werkprocessen, eventuele aanpassing van de U&H-strategie en de impact op de leges(-verordening) aan de orde. Ook wordt een 
beleidsinventarisatie gemaakt.  
 
Wij bereiden ons als gemeente voor op de implementatie door aangesloten te zijn bij het ambassadeursnetwerk Utrecht, nauwe samenwerking met de gemeente 
Amersfoort waarbij wij ook meelopen met een proefproject, wij hebben inmiddels ons eigen proefproject en hebben een externe adviseur in de arm genomen die 
voorlichting verzorgt middels bijeenkomsten. 
  
Voordat wij de impactanalyse, de aanpassing van de werkprocessen, de aanpassing van het Uitvoerings- en Handhavingsbeleid en de gevolgen voor de legesverordening 
kunnen realiseren, is allereerst in 2021 een beleidsstuk opgesteld.  De keuzes die het college in het kader van de invulling van het stelsel van kwaliteitsborging maakt, 
heeft immers gevolgen voor de impactanalyses op o.a. personeel en kosten. Nu het college een grote vrijheid heeft over die invulling, is het maken van impactanalyses 
zonder daaraan voorafgaande keuzes zinledig. Ten aanzien van het nieuwe beleid m.b.t de Wkb zijn er een aantal keuzemogelijkheden voor het college in de 
verschillende stadia van het bouwproces. Hieromtrent moeten de keuzes nog worden vastgesteld. Dit gebeurt naar verwachting in Q2 van 2022. 
 
De Wkb heeft net als de Omgevingswet ook gevolgen voor de werkprocessen. Nadat het college het beleidskader voor de Wkb heeft vastgesteld, worden de gevolgen 
voor de werkprocessen bepaald. 
 
Ondermijning 
De aanpak van ondermijning staat hoog op de agenda. De gemeente Leusden sluit bij deze aanpak aan bij de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022. In dit kader is 
onder andere ook het Bibob-beleid (op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in 2021 geactualiseerd. Hiermee kunnen 
ondermijnende activiteiten worden voorkomen, dan wel worden aangepakt. Hiernaast heeft de gemeente Leusden structureel ondermijningsoverleg met het RIEC 
(Regionale Informatie- en expertisecentrum) en de Politie om lokale verdachte ondermijnende activiteiten te bespreken en aan te pakken. De toezichthouders en Boa’s 
van de gemeente Leusden hebben hierbij ook een belangrijke signaalfunctie. Daarnaast kunnen zij ook betrokken worden bij gerichte acties in de aanpak van 
ondermijnende activiteiten. 
 

Programma 2022 
Voor 2022 sluiten wij op dit onderwerp aan bij de gerichte acties die in de regio hiervoor worden opgezet. Ook wordt in 2022 een zogenaamde scan gemaakt van het 
buitengebied om eventuele ondermijnende activiteiten in beeld te krijgen. Hiernaast voeren we regelmatig een ondermijningsoverleg met de partners (Politie, RIEC etc.) 
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Actualisatie U&H-strategie 
In 2020 is het oude VTH-beleid (deels) geactualiseerd voor wat betreft de Bouw- en Milieutaken. In 2021 is deze actualisatieslag ook voor de overige taken verder 
afgerond. Hierbij zijn de omgevingsanalyse en de risicoanalyses voor de RO- en de APV & Bijzondere Wetten-taken opnieuw uitgevoerd. Hiernaast is er in 2020 en 2021 
gewerkt aan een regionale uniforme U&H-strategie voor de milieutaken. Deze inspanningen hebben geleid tot vaststelling van de nieuwe U&H-strategie voor de 
thuistaken en vaststelling van de regionale uniforme milieutaken in Q1 van 2022. Met de inspanningen van 2020 en 2021 kan worden gesteld dat Leusden gehoor heeft 
gegeven aan de verbeterpunten van het IBT en voor nu beschikt over actueel beleid. 
 
Programma 2022 
Voor 2022 wordt de regionale uniforme U&H strategie voor de milieutaken verder doorontwikkeld. Hiernaast wordt in het kader van de regionale samenwerking op de 
U&H-taken samengewerkt aan de doorontwikkeling van de documenten (sjablonen) en instrumenten (risicoanalyse Bouwen) voor de thuistaken. Voor 2022 (en verder) 
is het ook van belang om de feitelijke uitvoering van deze taken te bepalen en te borgen binnen de eigen uitvoeringsorganisatie.  

 
Regionale U&H-samenwerking 
Binnen de Provincie Utrecht is sinds 2018 een regionale samenwerking op het gebied van U&H tot stand gekomen. De deelnemers werken met en/of voor elkaar aan 
een verbetering van de invulling van de beleids- en uitvoeringscyclus. Onder andere door het maken van uniforme documenten. Ook de gemeente Leusden heeft in deze 
samenwerking een actieve rol en levert hieraan als dit kan ook een inhoudelijke bijdrage. De regionale uniforme U&H-strategie voor de milieutaken, de U&H-strategie 
2022 e.v. voor de thuistaken, het U&H-jaarverslag 2020/2021 en U&H-uitvoeringsprogramma 2022 met het U&H-bijlagenboek zijn uitvloeisels van deze samenwerking. 
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3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2022 
 
3.1 U&H-ORGANISATIE 
De organisatie voor de uitvoering van de U&H-taken ziet er voor Leusden in 2022 als volgt uit. Voor een verdere toelichting op de U&H-organisatie verwijzen wij naar 
pagina’s 42 t/m 45 van het U&H-bijlagenboek.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toezicht & Handhaving (4,8 fte) 
- Toezichthouder Wabo = 2 fte 

- Buitengewoon opsporingsambtenaar = 2 fte 
- Jurist omgevingsrecht = 1 fte 

 
 
 
 

Team VTH (9,26 fte*, 1 fte = 1423 uur)) 
Teamleider = 0,1 fte 

Vergunningen (4,36 fte) 
- Frontofficemedewerker Wabo = 1,47 fte 

- Frontofficemedewerker APV & Bijzondere Wetten = 1,31 fte 
- Vergunningverlener = 1,58 fte  

 
 

Voorwaarden VTH-organisatie  
(wettelijk verplicht) 

 
- V,T&H functioneel gescheiden  

 
- Roulatiesysteem 
Toezichthouders  

 
- medewerkers voldoen aan 

Kwaliteitscriteria 2.2 VTH  
 

- Taken, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden 

vastgelegd  
 

- Actueel beleid  
- Werkprocessen beschreven  

 
- Uitvoering conform 

werkprocessen 
  

- Buiten kantooruren 
bereikbaar 

 

Begroting & U&H-budget** 
 
 

Personeel € 680.000 
 
 
 

U&H-budget € 145.929 
 
 
 

U&H-budget RUD Utrecht  
€ 392.000 

 
 
 

Bijdrage VrU € 1.634.000* 
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**Begroting personeel 
De personeelsformatie en de financiële middelen die nodig zijn voor een adequate uitvoering van de U&H-taken worden/zijn vastgelegd in de jaarlijkse programmabegroting van de 
gemeente Leusden welke is gekoppeld aan een meerjarenbegroting. In de Programmabegroting 2022 zijn daarnaast in de paragraaf ‘Verbonden partijen’ middelen opgenomen voor 
de RUD (voor 2022 €392.000,-) en de VrU (*voor 2022 €1.634.000,--, incl. Brandweerzorg en Crisisbeheersing) om de taken die deze diensten namens de gemeente uitvoert te 
kunnen financieren. 

Voor 2022 is voor het team VTH €660.117 aan personeelskosten opgenomen. Het U&H-uitvoeringsbudget voor het team VTH bedraagt €145.929,- Voor het overige zijn er geen 
afzonderlijke budgetten in de begroting opgenomen. 

 
 

Inzet capaciteit U&H-taken 2022 
Voor 2022 beschikken we over een totale beschikbare capaciteit binnen het team VTH van 9,26 fte. Ervan uitgaande dat 1 fte overeenkomt met 1423 uur hebben we voor 2022 in 
totaal 13.177 uur beschikbaar. Deze uren zetten we als volgt in: 
 
Geprogrammeerde werkzaamheden (zie paragraaf 3.5):  40% = 5.271 uur (afgerond) 
Reguliere/overige werkzaamheden:   50% = 6.589 uur (afgerond) 
Onvoorzien:      10% = 1.318 uur (afgerond) 
 
De uren die we reserveren voor Onvoorzien houden we achter de hand om in te kunnen spelen op gebeurtenissen en/of ontwikkelingen die we op dit moment nog niet kunnen 
voorzien, zoals bijvoorbeeld inspectiesignalen, Covid-19 etc. Indien en voor zover deze gebeurtenissen/ontwikkelingen gedurende het jaar niet plaatsvinden worden deze uren naar 
rato ingezet voor de reguliere of geprogrammeerde werkzaamheden. 
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3.2 DOELEN 
Voor het bereiken van de optimale kwaliteit van de uitvoering van onze U&H-taken en het kunnen monitoren van de resultaten is het van belang om doelen te stellen. In 
ons U&H-strategie hebben we de beleidsdoelen voor de beleidsperiode benoemd (zie pagina 7 en 8 van de U&H-strategie en pagina 11 en 12 van het U&H-bijlagenboek). 
Dit zijn onze doelen op hoofdlijnen.  
 
Deze beleidsdoelen hebben we verder uitgewerkt met concrete(re) en meetbare doelen voor de verschillende taakvelden, Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Hiermee 
maken we duidelijk welke doelen we willen bereiken met de uitvoering van specifiek deze taken. Daarom vormen deze doelen de basis voor ons U&H-
uitvoeringsprogramma 2022. We maken onze doelen waar mogelijk nog concreter in de Activiteitenkaarten voor de Geprogrammeerde werkzaamheden (paragraaf 3.5). 
Hierin staat dan per activiteit beschreven welke specifieke doelen we nastreven voor de betreffende activiteit. De meetbare doelen worden hieronder weergegeven. Achter 
elk meetbaar doel staat tussen haakjes aangegeven aan welk strategisch doel het meetbare doel bijdraagt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vergunningverlening 
gericht op het reguleren van activiteiten 

 
 

Toetsen 

1. In 100% van alle aanvragen hebben we de 
aanvragen getoetst aan de juiste toetsingskaders 
en met de juiste diepgang (bepalen toetsniveau) 

(I, II en III). 

2. In 100% van de gevallen toetsen wij de 
aanvragen op de bestuurlijk vastgestelde 

prioriteiten (bijv. constructieve-, brandveiligheid, 
duurzaamheid etc.) (I, II en II). 

Besluitvorming 

3. 100% van de aanvragen worden binnen de 
beslistermijn afgehandeld (Kwaliteitsdoel). 

 

Toezicht 
gericht op het controleren van activiteiten 

 
 

Toezicht 

1. 100% van de bouwwerken is gebouwd 
conform de constructieberekening (I). 

2. 100% van de bouwwerken voldoen aan de 
brandveiligheidsnormen (I). 

3. In 100% van de gevallen gecontroleerd of er 
voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit 

(III). 

4. In 95% van de nieuwbouwwoningen wordt 
gecontroleerd of deze met de overeengekomen 

energieprestatie zijn opgeleverd (IV). 

5. In 90% van de gevallen zijn de gecontroleerde 
gebouwen en/of gronden in gebruik in 

overeenstemming met het bestemmingsplan (I 
en IV). 

5. Op 100% van de C-evenementen vindt toezicht 
plaats op (constructieve) veiligheid (I). 

 

 

Handhaving 
gericht op het optreden tegen overtredingen 

 
 

Klachten/verzoeken 

1. Verminderen klachten openbare ruimte 
(honden, afval e.d.) met 10% per jaar. (I, II en III).   

 
Handhaving  

2. 75% van de handhavingsbeschikkingen leidt tot 
beëindiging van de overtreding (I, II en IV). 

3. In 100% van de gevallen verlopen C-
evenementen op een veilige manier (I en IV).  

Besluitvorming 

4. 100% van de verzoeken om handhaving worden 
binnen de beslistermijn afgehandeld 

(Kwaliteitsdoel). 
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3.3 PRIORITEITEN 
Voor 2022 programmeren we onze U&H-capaciteit voor de volgende prioriteiten, onderverdeeld in Zeer Hoog en Hoog. We programmeren voor deze U&H-taken 
binnen onze beschikbare capaciteit zowel voor de reguliere werkzaamheden (vraag-gestuurd), als voor de geprogrammeerde werkzaamheden (activiteitenkaarten, zie 
ook paragraaf 3.5).  
 
Dit betekent dat we voor de U&H-taken/activiteiten met een Gemiddelde tot en met Zeer Lage prioriteit geen capaciteit programmeren. Dit betekent niet dat we deze 
taken/activiteiten in het geheel niet uitvoeren. Deze taken voeren we normaalgesproken dan alleen als reguliere werkzaamheden uit (vraag-gestuurd). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APV & Bijzondere Wetten 
- Ondermijning 
- Fout parkeren (auto's, aanhangers, autowrakken, 
  hinderlijk parkeren) 
- Hondenbeleid (aanlijnplicht, hondenpoep, gevaarlijke 
honden) 
- (Zwerf-)Afval & Afvaldumping 
- C Evenementen (groot) 
- Alcoholwetvergunning 
- Tijdelijke ontheffing (bijv. evenementen) 
- Terrasseninrichting en -gebruik 
- Adresfraude (BRP) 
- Covid-19 
 
 

BOUWEN 
- Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000 
- Publieksfunctie > 1.000.000 
- Wonen Cat. ll 100.000 - 1.000.000 
- Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000 
 

LANDELIJKE PRIORITEITEN (WABO) 
- Asbest* 
- Toepassing van verontreinigde grond* 
- Brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen* 
- Risicovolle inrichtingen* 
- Constructieve veiligheid 
- Brandveiligheid* 
- Handhaving bestemmingplannen 
* VTH-taken (deels) ondergebracht bij RUD/VrU 

BOUWEN 
- Wonen Cat. lll > 1.000.000 
- Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000 

RO 
- Illegale bewoning op 
bedrijfsterreinen 
 

 

ZEER HOOG 

HOOG 
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3.4 COMMUNICATIEPLAN 2022 
Het communicatieplan beschrijft over welke activiteiten wij op welke wijze en wanneer wij (actief) communiceren naar burgers, bedrijven en partners. In onderstaand 
overzicht staat weergegeven welke communicatiemiddelen wij wanneer op welke manier inzetten voor de (Zeer Hoog en Hoog geprioriteerde) activiteiten. Daarnaast 
staat aangegeven wie (eventueel) een bijdrage kan leveren aan (de uitvoering van) dit communicatieplan. 
 

 COMMUNICATIEPLAN 2022 
Onderwerp/Thema Activiteit - U&H op Communicatiemiddel Wijze? (Actief/Passief) Wanneer? Wie? 

Bouwen - Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000 
-  Publieksfunctie > 1.000.000 
- Wonen Cat. ll 100.000 - 1.000.000  
- Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000 
Wonen Cat. lll > 1.000.000 
- Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000 

Website, Direct mail Passief, Actief bij overtredingen Continue en bij overtredingen Gemeente (evt. 
VrU) 

Gebruik 
(bestemmingsplan/ 
omgevingsplan) 

- Illegale bewoning op bedrijfsterreinen Website, Direct mail Passief, Actief bij overtredingen Continue en bij overtredingen Gemeente (evt. VrU 
& RUD) 

APV & Bijzondere 
Wetten 

- Fout parkeren (auto's, aanhangers, autowrakken, 
hinderlijk parkeren) 
- Hondenbeleid (aanlijnplicht, hondenpoep, gevaarlijke 
honden) 
- (Zwerf-)Afval & Afvaldumping 
- C Evenementen (groot) 
- Alcoholwetvergunning 
- Tijdelijke ontheffing (bijv. evenementen) 
- Terrasseninrichting en -gebruik 

- Adresfraude (BRP) 
- Covid-19 

Website, Direct mail 
(dorp/wijk/buurt/straat) 

Passief, Actief bij overtredingen Continue en bij overtredingen Gemeente (evt. 
VrU, RUD, Politie) 
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3.5 ACTIVITEITENKAARTEN 2022 
Wij hanteren voor het uitvoeringsprogramma van 2022 de volgende activiteitenkaarten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groengekleurde activiteitenkaart(en) heeft/hebben betrekking op vergunningenactiviteiten. De geelgekleurde activiteitenkaart(en) heeft/hebben betrekking op 
toezichtactiviteiten. De roodgekleurde activiteitenkaart(en) gaat/gaan over handhavingsactiviteiten. 

Nr. TITEL ACTIVITEITENKAART 

1. VERGUNNINGVERLENING: BEHANDELEN (OMGEVINGS-) VERGUNNINGEN & MELDINGEN 

2. TOEZICHT: TOEZICHT OP (OMGEVINGS-) VERGUNNINGEN & MELDINGEN 

3. TOEZICHT: TOEZICHT NA KLACHTEN/MELDINGEN/HANDHAVINGSVERZOEKEN 

4. HANDHAVING: JURIDISCHE HANDHAVING & ADVISERING 

5. HANDHAVING: BELEIDS- EN UITVOERINGSCYCLUS 
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1. VERGUNNINGVERLENING: BEHANDELEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN & MELDINGEN 

Omschrijving activiteit 
Wat doen we? 

* Het behandelen van aanvragen vergunningen/ontheffingen/meldingen etc. en deze verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken. 
* Het begeleiden van het proces, uitzetten van adviezen bij (externe) partners en bewaken van termijnen.  
* Het behandelen en beantwoorden van informatieverzoeken. 
* Het opbouwen, behouden en verbeteren van klantenrelaties. 

Relatie U&H-strategie 
Wat vinden we belangrijk? 

Landelijke prioriteiten: asbest, toepassing van verontreinigde grond*, brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen*, risicovolle 
inrichtingen*, constructieve veiligheid, brandveiligheid (zorginstellingen) OPM. *U&H-taken (deels) ondergebracht bij RUD/VrU 
Gemeentelijke prioriteiten Zeer Hoog (toetsniveau 4) en Hoog (toetsniveau 4 of 3):  
 
Bouwen 
Zeer Hoog: Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000, Publieksfunctie > 1.000.000, Wonen Cat. ll 100.000 - 1.000.000, 
Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000 
Hoog: Wonen Cat. lll > 1.000.000, Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000 
 
Ruimtelijke Ordening 
Hoog: Illegale bewoning op bedrijfsterreinen 
 
APV & Bijzondere Wetten 
Zeer Hoog: C Evenementen (groot), Alcoholwetvergunning, Tijdelijke ontheffing (bijv. evenementen) 

Doelstellingen 
Welk(e) doel(en) willen we bereiken? 

1. In 100% van alle aanvragen hebben we de aanvragen getoetst aan de juiste toetsingskaders en met de juiste diepgang (bepalen 
toetsniveau) (Beleidsdoelstelling(en) I, II en III). 
2. In 100% van de gevallen toetsen wij de aanvragen op de bestuurlijk vastgestelde prioriteiten (bijv. constructieve-, brandveiligheid, 
duurzaamheid etc.) (Beleidsdoelstelling(en) I, II en II). 
Besluitvorming 
3. 100% van de aanvragen worden binnen de beslistermijn afgehandeld (Kwaliteitsdoel). 
 

Monitoringsindicatoren – 
Hoe meten we dit? 

* aantal vergunningaanvragen & meldingen. 
* aantal informatieverzoeken. 
* aantal verlengingsbesluiten. 
* vastleggen doorlooptijd omgevingsvergunningen (datum aanvraag tot datum besluit)/ontheffingen en meldingen. 
 

Uitvoerder 
Wie voert/voeren deze activiteit uit? 

Gemeente Leusden, Team Vergunningen (met adviserende partners) 

Strategie 
Hoe gaan we dit doen? 

Preventiestrategie 
* (Voor-)overleg – Onze (voor-)overleggen gebruiken wij om duidelijkheid te geven over hoe wij invulling en uitvoering geven aan ons 
beleid. Wij blijven zo lang als mogelijk in (persoonlijk) overleg met inwoners/ondernemers om tot (een) oplossing(en) te komen.  
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Vergunningenstrategie 
* Risicogericht toetsen – De diepgang van de toetsing van aanvragen is afhankelijk van de risico’s van de gevraagde activiteit. Hierin 
onderscheiden we 4 toetsniveaus en voor en constructieve toets nog een onderscheid in 8 verschillende soorten bouwwerken.  
* Vaste toetsingskaders – Voor het behandelen en beoordelen van aanvragen hanteren wij vaste toetsingskaders. (Bouwverordening, 
Bouwbesluit, Welstand, Ruimtelijke regels etc.) 
 

Jaarverslag 2020/2021 
Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan? 

Wabo/fysieke leefomgeving 
In 2020 zijn in totaal 364 omgevingsvergunning aanvragen gedaan (350 regulier, 13 uitgebreid, 1 niet gespecificeerd). Hiervan zijn er 283 
verleend, 5 geweigerd, 15 ingetrokken. De overige aanvragen hebben een andere status. De beslistermijn is 58 keer verlengd. In 2021 
zijn in totaal 388 omgevingsvergunning aanvragen gedaan (377 regulier, 10 uitgebreid, 1 niet gespecificeerd). Hiervan zijn er 284 
vergunningen verleend, 2 geweigerd, 20 Ingetrokken. De overige aanvragen hebben een andere status. De beslistermijn is 46 keer 
verlengd. Er zijn in beide jaren geen vergunningen van rechtswege verleend. 
 
De aanvragen hadden betrekking op de volgende activiteiten: 
Bouwen : 249 (2020) en 254 (2021) 
Aanleggen: 10 (2020) en 12 (2021) 
Slopen : 27 (2020) en 36 (2021) 
Kappen : 9 (2020) en 8 (2021) 
In-/Uitrit: 17 (2020) en 8 (2021) 
Monumenten: 2 (2020) en 2 (2021) 
 
APV & Bijzondere Wetten/openbare ruimte 
In 2020 en 2021 zijn er vanwege Covid-19 en de coronamaatregelen een niet representatief aantal vergunningen/ontheffingen verleend. 
Daarom benoemen we deze aantallen ook niet specifiek. Het horeca-inrichtingenbestand van de gemeente Leusden is actueel.  

Evaluatie en bijsturing 
Hoe is dit gegaan en moeten we bijsturen? 

Wabo/fysieke leefomgeving 
De aantallen te behandelen) aanvragen in 2020 en 2021 komen nagenoeg met elkaar overeen. Als het gaat om het aantal verlengingen 
van beslistermijnen zien we een mooi resultaat van 2021 ten opzichte van 2020 waarbij er bij meer behandelde aanvragen (388 t.o.v. 
364) minder vaak de beslistermijn is verlengd (46 (12%) t.o.v. 58 (16%).  Voor 2022 willen we ons nieuwe VTH-systeem (Rx Mission) nog 
beter inrichten om nog beter te kunnen monitoren of en in hoeverre we onze doelstellingen (kunnen) behalen. 
 
APV & Bijzondere Wetten/openbare ruimte 
Wij verwachten in 2022 vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen een stijging in aantallen vergunningen/ontheffingen in 
de richting van het oude niveau van voor 2020. 
 

Uitvoeringsprogramma 2022 
Wat gaan we het komende jaar programmeren? 

Voor 2022 programmeren we voor deze activiteiten 90% van de capaciteit voor geprogrammeerde werkzaamheden voor 
Vergunningverlening (zie paragraaf 3.1 Inzet capaciteit U&H-taken 2022). Voor 2022 programmeren we voor deze activiteiten 2% van de 
capaciteit voor geprogrammeerde werkzaamheden voor Toezicht en Handhaving (zie paragraaf 3.1 Inzet capaciteit U&H-taken 2022).  
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2. TOEZICHT: TOEZICHT OP (OMGEVINGS-) VERGUNNINGEN & MELDINGEN 

Omschrijving activiteit 
Wat doen we? 

Wabo/fysieke leefomgeving (TOEZICHTHOUDERS WABO) 
* Het toezicht op de uitvoering van vergunningen, meldingen, ontheffingen etc. 
* Het stilleggen van activiteiten (bouw-, sloop, gebruik etc.) bij geconstateerde overtredingen. 
* Het vastleggen/rapporteren van bevindingen. 
* Het opbouwen, behouden en verbeteren van klantenrelaties. 
 
APV & Bijzondere Wetten/openbare ruimte (BOA’s) 
* Het (preventief) toezicht op de uitvoering van vergunningen, meldingen, ontheffingen etc. 
* Het stilleggen van activiteiten (bouw-, sloop, gebruik etc.) bij geconstateerde overtredingen. 
* Het vastleggen/rapporteren van bevindingen. 
* Het opbouwen, behouden en verbeteren van klantenrelaties. 

Relatie U&H-strategie 
Wat vinden we belangrijk? 

Landelijke prioriteiten: asbest, toepassing van verontreinigde grond*, brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen*, risicovolle inrichtingen*, 
constructieve veiligheid, brandveiligheid (zorginstellingen) OPM. *U&H-taken (deels) ondergebracht bij RUD/VrU 
Gemeentelijke prioriteiten Zeer Hoog (toezichtniveau 4) en Hoog (toezichtniveau 4 of 3):  
 
Bouwen 
Zeer Hoog: Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000, Publieksfunctie > 1.000.000, Wonen Cat. ll 100.000 - 1.000.000, Industrie/kantoorfunctie 
100.000 - 1.000.000 
Hoog: Wonen Cat. lll > 1.000.000, Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000 
 
Ruimtelijke Ordening 
Hoog: Illegale bewoning op bedrijfsterreinen 
 
APV & Bijzondere Wetten 
Zeer Hoog: C Evenementen (groot), Alcoholwetvergunning, Tijdelijke ontheffing (bijv. evenementen) 

Doelstellingen 
Welk(e) doel(en) willen we bereiken? 

1.) 100% van de bouwwerken is gebouwd conform de constructieberekening (Beleidsdoelstelling I). 
2.) 100% van de bouwwerken voldoen aan de brandveiligheidsnormen (Beleidsdoelstelling I). 
3.) In 100% van de gevallen gecontroleerd of er voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit (Beleidsdoelstelling III). 
4.) In 95% van de nieuwbouwwoningen wordt gecontroleerd of deze met de overeengekomen energieprestatie zijn opgeleverd 
(Beleidsdoelstelling IV). 
5.) In 90% van de gevallen zijn de gecontroleerde gebouwen en/of gronden in gebruik in overeenstemming met het bestemmingsplan 
(Beleidsdoelstellingen I en IV). 
6.) Op 100% van de C-evenementen vindt toezicht plaats op (constructieve) veiligheid (Beleidsdoelstelling I). 

Monitoringsindicatoren – 
Hoe meten we dit? 

* aantal verleende omgevingsvergunningen voor industrie/kantoorfunctie >1.000.000, Publieksfunctie > 1.000.000, Wonen Cat. ll 100.000 - 
1.000.000, Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000. 
* aantal verleende omgevingsvergunningen voor Wonen Cat. lll > 1.000.000, Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000. 
* aantal geconstateerde afwijkingen van vergunningen/meldingen. 
* aantal geconstateerde afwijkingen van de constructieberekeningen. 
* aantal geconstateerde afwijkingen van de brandveiligheidsnormen. 
* aantal geconstateerde afwijkingen van het bouwbesluit. 
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* aantal geconstateerde afwijkingen van de energieprestatienorm(en). 
* aantal geconstateerde afwijkingen van het bestemmingsplan. 
* aantal sloopmeldingen. 
* aantal klachten. 
* aantal uitgevoerde controles. 
* aantal (geconstateerde overtredingen op (constructieve) veiligheid bij) C-evenementen 

Uitvoerder 
Wie voert/voeren deze activiteit uit? 

Gemeente Leusden, Team Toezicht en Handhaving, VrU 

Strategie 
Hoe gaan we dit doen? 

Toezichtstrategie 
* Risicogericht toezicht (preventief/actief) – Alle verleende vergunningen/meldingen/ontheffingen etc. worden, waar mogelijk, integraal (zie 
hieronder) gecontroleerd overeenkomstig het beleid en de eventuele controlefrequentie op basis van het risico. De mate en diepgang van ons 
toezicht is gericht op (onderdelen van) risicovolle activiteiten. Op deze wijze zullen de toezichtstaken met een hoger risico ook een intensiever 
toetsingsproces kennen waarmee de risico’s beter worden beheerst en het publieke belang wordt gewaarborgd. Hierin onderscheiden we 4 
toezichtniveaus en 28 toezichtmomenten. 
 
Integraal toezicht - We voeren waar mogelijk integraal toezicht uit. Dit betekent dat onze toezichthouders zoveel mogelijk signaleren met 
elkaar (ook met partners), voor elkaar (ook voor partners) of na elkaar. Welke vorm van integraal toezicht gehanteerd wordt, hangt sterk af van 
de situatie. Deze integrale aanpak ligt in lijn met het uitgangspunt dat er zo min mogelijk (administratieve) lasten zijn voor bewoners, 
ondernemers, etc.   

Jaarverslag 2020-2021 
Wat hebben we afgelopen jaar gedaan? 

In 2020 hebben we 291 objecten gereed gemeld. Dit ging om 250 omgevingsvergunningen en 41 sloopmeldingen. Er zijn 145 woningen en 7 
(zorg-)appartementen opgeleverd.4 woningen zijn gesloopt.  
 
In 2021 hebben we 380 objecten gereed gemeld. Dit ging om 334 omgevingsvergunningen en 46 sloopmeldingen. Er zijn 27 woningen en 111 
(zorg-)appartementen opgeleverd.4 woningen zijn gesloopt.  
 
In 2022 hebben we het toezicht op 401 lopende aanvragen/meldingen nog open staan, waarvan 363 omgevingsvergunningen en 38 
sloopmeldingen. 

Evaluatie en bijsturing 
Hoe is dit gegaan en moeten we bijsturen? 

Het aantal gereed gemelde omgevingsvergunningen is in 2021 t.o.v. 2020 aanzienlijk gestegen. Dit toename is voornamelijk toe te schrijven aan 
de gevolgen van COVID-19 op het toezicht.  
 
Voor 2022 willen we ons nieuwe VTH-systeem (Rx Mission) nog beter inrichten om nog beter te kunnen monitoren of en in hoeverre we onze 
doelstellingen (kunnen) behalen. 
 

Uitvoeringsprogramma 2022 
Wat gaan we het komende jaar 
programmeren? 

Voor 2022 programmeren we voor deze activiteiten 2% van de capaciteit voor geprogrammeerde werkzaamheden voor Vergunningverlening 
(zie paragraaf 3.1 Inzet capaciteit U&H-taken 2022).  
 
Voor 2022 programmeren we voor deze activiteiten 80% van de capaciteit voor geprogrammeerde werkzaamheden voor Toezicht en 
Handhaving (zie paragraaf 3.1 Inzet capaciteit U&H-taken 2022).  
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3. TOEZICHT: TOEZICHT NA KLACHTEN/MELDINGEN/HANDHAVINGSVERZOEKEN 

Omschrijving activiteit 
Wat doen we? 

* Het controleren/inspecteren naar aanleiding van klachten/meldingen en verzoeken om handhaving. 
* Het vastleggen/rapporteren van bevindingen.  
* Het opbouwen, behouden en verbeteren van klantenrelaties door het voeren van gesprekken. 

Relatie U&H-strategie 
Wat vinden we belangrijk? 

Landelijke prioriteiten: asbest, toepassing van verontreinigde grond*, brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen*, risicovolle 
inrichtingen*, constructieve veiligheid, brandveiligheid (zorginstellingen) OPM. *U&H-taken (deels) ondergebracht bij RUD/VrU 
Gemeentelijke prioriteiten Zeer Hoog (toezichtniveau 4) en Hoog (toezichtniveau 4 of 3):  
 
Bouwen 
Zeer Hoog: Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000, Publieksfunctie > 1.000.000, Wonen Cat. ll 100.000 - 1.000.000, 
Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000 
Hoog: Wonen Cat. lll > 1.000.000, Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000 
 
Ruimtelijke Ordening 
Hoog: Illegale bewoning op bedrijfsterreinen 
 
APV & Bijzondere Wetten 
Zeer Hoog: C Evenementen (groot), Alcoholwetvergunning, Tijdelijke ontheffing (bijv. evenementen) 

Doelstellingen 
Welk(e) doel(en) willen we bereiken? 

* Verminderen klachten openbare ruimte (honden, afval e.d.) met 10% per jaar. (Beleidsdoelstellingen I, II en III).  

Monitoringsindicatoren – 
Hoe meten we dit? 

* aantal klachten/meldingen Fysiek Leefomgeving/Wabo. 
* aantal klachten/meldingen Openbare Ruimte/APV. 
* aantal klachten/meldingen overig. 
* aantal verzoeken om handhaving. 
* aantal uitgevoerde controles. 
* aantal overtredingen. 

Uitvoerder 
Wie voert/voeren deze activiteit uit? 

Gemeente Leusden, Team Toezicht en Handhaving, VrU, RUD Utrecht, Politie 

Strategie 
Hoe gaan we dit doen? 

Toezichtstrategie 
Repressief toezicht (reactief) – We voeren toezicht uit naar aanleiding van klachten/meldingen, verzoeken om handhaving etc. Niet alle 
klachten en/of verzoeken om handhaving resulteren in een controle. Dat is afhankelijk van de prioriteitstelling en aard en ernst van de 
melding. Op anonieme meldingen wordt in beginsel niet gereageerd. Indien sprake is van een acuut onveilige en/of gevaarlijke situatie 
wordt uiteraard wel direct actie ondernomen ongeacht de prioriteit. 
 

Jaarverslag 2020-2021 
Wat hebben we afgelopen jaar gedaan? 

In 2020 zijn er 214 klachten/meldingen geregistreerd gerelateerd aan de fysieke leefomgeving/Wabo. De meeste klachten hadden 
betrekking op asbest. Ten aanzien van de openbare ruimte/APV zijn er 125 klachten geregistreerd, waarvan de meeste betrekking 
hadden op evenementen. Aan overige klachten/meldingen zijn er 144 geregistreerd. 
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In 2021 zijn er 202 klachten/meldingen geregistreerd gerelateerd aan de fysieke leefomgeving/Wabo. De meeste klachten hadden ook 
in 2021 betrekking op asbest. Ten aanzien van de openbare ruimte/APV zijn er 157 klachten geregistreerd, waarvan de meeste 
betrekking hadden op evenementen. Aan overige klachten/meldingen zijn er 151 geregistreerd. 

Evaluatie en bijsturing 
Hoe is dit gegaan en moeten we bijsturen? 

In 2021 hebben we een lichte toename van het aantal klachten/meldingen geregistreerd (509 t.o.v. 463). Dit ligt ook in lijn met de 
aantallen in voorgaande jaren. Hiernaast is er geen bijzondere trend te ontdekken in de aard van de klachten/meldingen. Bijsturing op 
deze activiteit achten wij dan ook niet noodzakelijk. 
 
De doelstelling van het verminderen van het aantal klachten/meldingen Openbare Ruimte/APV met 10% is niet gehaald. Sterker nog, er 
is een stijging van deze klachten/meldingen in 2021 van +25%. De stijging is vooral geconstateerd bij klachten/meldingen over 
aanhangers/campers/caravans en verkeer. Voor 2022 hopen we op deze onderwerpen minder klachten te krijgen. 

Uitvoeringsprogramma 2022 
Wat gaan we het komende jaar programmeren? 
 

Voor 2022 programmeren we voor deze activiteiten 2% van de capaciteit voor geprogrammeerde werkzaamheden voor 
Vergunningverlening (zie paragraaf 3.1 Inzet capaciteit U&H-taken 2022).  
 
Voor 2022 programmeren we voor deze activiteiten 15% van de capaciteit voor geprogrammeerde werkzaamheden voor Toezicht en 
Handhaving (zie paragraaf 3.1 Inzet capaciteit U&H-taken 2022).  
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4. HANDHAVING: JURIDISCHE HANDHAVING & ADVISERING 

Omschrijving activiteit 
Wat doen we? 

* Het juridisch adviseren op VTH-dossiers. Het begeleiden van het proces in handhavingsdossiers en bewaken van afspraken en termijnen. 
* Het behandelen en afhandelen van verzoeken om handhaving en het juridisch behandelen en afhandelen van VTH-dossiers. 
* Het juridisch adviseren in overige omgevingsrechtelijke vraagstukken. 
* Het voeren van zogenaamde (pre-)mediation gesprekken. 
* Het opstellen van zogenaamde vriendelijke brieven. 
* Het opstellen van vooraankondigingen, beschikkingen (handhaving, gedogen, intrekkingen, invordering e.d.) en verweerschriften/pleitnota’s.  
* Het vertegenwoordigen van de gemeente bij (hoor-)zittingen in bezwaar en/of (hoger) beroep. 
 

Relatie U&H-strategie 
Wat vinden we belangrijk? 

Landelijke prioriteiten: asbest, toepassing van verontreinigde grond*, brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen*, risicovolle inrichtingen*, 
constructieve veiligheid, brandveiligheid (zorginstellingen) OPM. *U&H-taken (deels) ondergebracht bij RUD/VrU 
Gemeentelijke prioriteiten Zeer Hoog (toezichtniveau 4) en Hoog (toezichtniveau 4 of 3):  
 
Bouwen 
Zeer Hoog: Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000, Publieksfunctie > 1.000.000, Wonen Cat. ll 100.000 - 1.000.000, Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 
1.000.000 
Hoog: Wonen Cat. lll > 1.000.000, Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000 
 
Ruimtelijke Ordening 
Hoog: Illegale bewoning op bedrijfsterreinen 
 
APV & Bijzondere Wetten 
Zeer Hoog: C Evenementen (groot), Alcoholwetvergunning, Tijdelijke ontheffing (bijv. evenementen). 

Doelstellingen 
Welk(e) doel(en) willen we bereiken? 

1.) 75% van de handhavingsbeschikkingen leidt tot beëindiging van de overtreding (Beleidsdoelstellingen I, II en IV). 
2.) In 100% van de gevallen verlopen C-evenementen op een veilige manier (Beleidsdoelstellingen I en IV).  
3.) 100% van de verzoeken om handhaving worden binnen de beslistermijn afgehandeld (Kwaliteitsdoel). 
 

Monitoringsindicatoren – 
Hoe meten we dit? 

* aantal verzoeken om handhaving. 
* aantal vooraankondigingen, lasten onder dwangsom/bestuursdwang, invorderingsbeschikkingen. 
* aantal bezwaar en (hoger) beroepszaken. 
 

Uitvoerder 
Wie voert/voeren deze activiteit uit? 

Gemeente Leusden, Team Toezicht en Handhaving 

Strategie 
Hoe gaan we dit doen? 

Sanctiestrategie 
Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) – Wij hanteren de (interventiematrix van de) LHS als richtlijn voor ons handhavend optreden.  
Handhaving tegen bestuursorganen - Gelijk aan handhaving tegen inwoners/ondernemers. 
Buurtbemiddeling/(Pre-)Mediation – Buurtbemiddeling en/of (Pre-)mediation kunnen we inzetten bij geschillen tussen inwoners/ondernemers 
onderling en/of inwoners/ondernemers en ons of onze partners. 
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Jaarverslag 2020-2021 
Wat hebben we afgelopen jaar 
gedaan? 

Er is in 2020 en 2021 voornamelijk juridische capaciteit voor handhaving ingezet om vooral in de fase van vóór besluitvorming en vóór bezwaar en/of 
(hoger) beroep. Hiervoor hebben we (mediation-)gesprekken gevoerd en zijn er zogenaamde vriendelijke brieven verstuurd om zo tot een oplossing 
tussen partijen te komen. Dit heeft in de meeste gevallen tot een oplossing van de overtreding, al dan niet door legalisatie, geleid. 
 
In 2020 zijn er 3 voornemens last onder dwangsom verstuurd en in 2021 zijn dat er 4 geweest. Daarnaast zijn in 2020 13 handhavingsbeschikkingen 
uitgegaan en in 2021 zijn dat er 11 geweest. Het betrof in alle gevallen een bouwstop. 
 
Er zijn geen gedoogbeschikkingen genomen. 

Evaluatie en bijsturing 
Hoe is dit gegaan en moeten we 
bijsturen? 

Deze aantallen liggen in lijn met voorgaande jaren. Verder zijn er geen bijzonderheden of trends waar te nemen die wijziging van deze aanpak 
noodzakelijk maken. Er is daarom geen noodzaak op deze taak bij te sturen. 

Uitvoeringsprogramma 2022 
Wat gaan we het komende jaar 
programmeren? 

Voor 2022 programmeren we voor deze activiteiten 2% van de capaciteit voor geprogrammeerde werkzaamheden voor Vergunningverlening (zie 
paragraaf 3.1 Inzet capaciteit U&H-taken 2022).  
 
Voor 2022 programmeren we voor deze activiteiten 1% van de capaciteit voor geprogrammeerde werkzaamheden voor Toezicht en Handhaving (zie 
paragraaf 3.1 Inzet capaciteit U&H-taken 2022).  
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5. HANDHAVING: BELEIDS- EN UITVOERINGSCYCLUS 

Omschrijving activiteit 
Wat doen we? 

* Het actueel houden van de U&H-strategie, zowel voor de ‘thuistaken’ als voor de uniforme milieutaken. 
* Een Jaarverslag opstellen over de uitgevoerde U&H-taken met de resultaten van het afgelopen kalenderjaar. 
* Een Uitvoeringsprogramma opstellen voor de uitvoering van de U&H-taken in het komende kalenderjaar. 
* Deelnemen aan regionale samenwerkings- en werkgroep-bijeenkomsten voor de invulling van de U&H beleids- en uitvoeringscyclus. 
* (Tijdig) vaststellen van Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma door college. 

Relatie U&H-strategie 
Wat vinden we belangrijk? 

Geen. Is uitvoering van de wettelijke taak op basis van de Wabo/Bor/Mor (per 1-1-2023 Omgevingswet/-besluit). 

Doelstellingen 
Welk(e) doel(en) willen we bereiken? 

* Voldoen aan wettelijke kwaliteitscriteria. 
* zo optimaal en professioneel mogelijke U&H-organisatie (efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen en uitvoering U&H-taken conform 
beleid) 
* beoordeling ‘adequaat’ door het IBT van de Provincie Utrecht. 
* vaststellen van het Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma door het college uiterlijk in het 1e kwartaal van het nieuwe jaar. 

Monitoringsindicatoren – 
Hoe meten we dit? 

* zelfevaluatie Kwaliteitscriteria VTH 2.2  
* monitoringsverslagen/-rapportages gedurende het lopende jaar. 
* IBT beoordelingsbrief. 
* Planning uitvoering beleids- en uitvoeringscyclus 

Uitvoerder 
Wie voert/voeren deze activiteit uit? 

Gemeente Leusden, Team VTH, RUD Utrecht en VrU. 

Strategie 
Hoe gaan we dit doen? 

Niet van toepassing 

Jaarverslag 2020-2021 
Wat hebben we afgelopen jaar 
gedaan? 

In 2020 is het VTH-beleid deels geactualiseerd voor wat betreft de Bouw- en Milieutaken. In 2021 is deze actualisatieslag afgerond. Hierbij is de 
omgevingsanalyse ook opnieuw uitgevoerd. Ook zijn de risicoanalyses voor de RO- en de APV & Bijzondere Wetten-taken opnieuw uitgevoerd.  
 
Daarnaast is er in 2020 en 2021 gewerkt aan een regionale uniforme U&H-strategie voor de milieutaken.  
 
Deze inspanning heeft geleid tot vaststelling van de nieuwe U&H-strategie voor de thuistaken en vaststelling van de regionale uniforme milieutaken 
in Q1 van 2022. 

Evaluatie en bijsturing 
Hoe is dit gegaan en moeten we 
bijsturen? 

Met de inspanningen van 2020 en 2021 kan worden gesteld dat Leusden gehoor heeft gegeven aan de verbeterpunten van het IBT en voor nu 
beschikt over actueel beleid. 
 
De vaststelling van het Jaarverslag 2020/2021 in Q1 is niet gelukt. In 2021 is ervoor gekozen om geen Jaarverslag over 2020 te maken, omdat we 
eerst het beleid wilden actualiseren. Er is daarom gekozen om een Jaarverslag van 2020 en 2021 op te stellen (dit document) nadat deze actualisatie 
van het beleid was afgerond. Nu dit in Q1 van 2022 is gebeurd is de vaststelling van het Jaarverslag 2020/2021 en het Uitvoeringsprogramma 2022 
daarop gevolgd.  
 
Voor 2022 (en verder) is het van belang om deze taak te borgen binnen de eigen organisatie.  



 

220520MH1 DEFINITIEF 

24 

 

Uitvoeringsprogramma 2022 
Wat gaan we het komende jaar 
programmeren? 

Voor 2022 programmeren we voor deze activiteiten 4% van de capaciteit voor geprogrammeerde werkzaamheden voor Vergunningverlening (zie 
paragraaf 3.1 Inzet capaciteit U&H-taken 2022).  
 
Voor 2022 programmeren we voor deze activiteiten 4% van de capaciteit voor geprogrammeerde werkzaamheden voor Toezicht en Handhaving (zie 
paragraaf 3.1 Inzet capaciteit U&H-taken 2022).  
 


