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Collegevoorstel    

Besluit van 4 juli 2022
Het college besluit het college besluit het jaarverslag 2020/2021 en Uitvoeringsprogramma 
2022, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (voor de taken die de gemeente in 
eigen huis uitvoert) vast te stellen.

Bijlagen
1. Jaarverslag 2020/2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Vergunning, Toezicht en 

Handhaving (voor de taken die de gemeente in eigen huis uitvoert met daarbij behorende 
bijlagen) 

2. Formulier raad
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Samenvatting
In het kader van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een aantal stukken vastgesteld door het 
College. Het betreft het jaarverslag 2020/2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (voor de taken die de gemeente in eigen huis 
uitvoert). De Jaarrapportage 2021 RUD Utrecht, gemeente Leusden, en het jaarprogramma 
2022 van de RUD Utrecht zijn door het college reeds vastgesteld op 22 maart 2022 (20433).

De provincie beoordeelt in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) of aan de 
verplichtingen uit het Bor wordt voldaan. Met het vaststellen van bovengenoemde 
documenten is een volgende stap gezet in het uitvoeren van het  verbeterplan voor IBT. 

Aanleiding
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wettelijke eisen opgenomen die van toepassing zijn 
op de processen voor het omgevingsrecht, de zogenaamde BIG-8 cyclus. De eisen zijn ook 
van toepassing op de milieutaken die door de RUD Utrecht worden uitgevoerd in opdracht 
van de gemeente Leusden

Doel/Effect
Het realiseren van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in
Leusden

Argumenten
1. 1. Het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving is een 

verplichting op basis van artikel 7.3 van het BOR en geeft inzicht in de voorgenomen 
activiteiten in 2022 die door de gemeente Leusden in dit kader worden uitgevoerd.  Met 
dit Uitvoeringsprogramma 2022 vertaalt de gemeente Leusden de door het college op 
15-2-2022 vastgestelde Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2022 – 2023 voor de 
thuistaken die de gemeente Leusden zelf uitvoert naar een Uitvoeringsprogramma voor 
toezicht en handhaving op basis van de bestaande uitvoeringsorganisatie en de 
hierbinnen beschikbare capaciteit voor toezicht en handhaving. 

Tegenargument/Alternatieve scenario’s
N.v.t. 

Risico’s
Indien het college bovengenoemde stukken niet (tijdig) vaststelt en ter informatie naar de 
raad verzendt, is het risico aanwezig dat er in het kader van het IBT een opmerking vanuit 
de provincie volgt.

Plan van aanpak/tijdsplanning
In het kader van IBT dient de gemeente in juni 2022 deze documenten aan te leveren bij de 
provincie
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