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  Info aan de raad 
(Informatieplicht van het college) 

 
 
Datum:    7-7-2022 
 
Betreft:  Interbestuurlijk Toezicht omgevingsrecht, Jaarverslag 

2020/2021 Uitvoeringsprogramma 2022 VTH en Milieu  
______________________________________________________________ 
 
In het Besluit omgevingsrecht (BOR) zijn wettelijke eisen opgenomen die van 
toepassing zijn op de processen voor het omgevingsrecht, de zogenaamde BIG-8 
cyclus. Vanuit het interbestuurlijk toezicht houdt de provincie toezicht op de naleving 
van de BIG-8 cyclus (beleidscyclus). Deze eisen zijn van toepassing op de taken die 
gemeente zelf uitvoert en de milieutaken die door de Regionale Uitvoeringsdienst 
(RUD) Utrecht worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leusden.  
 
Met het Uitvoeringsprogramma 2022 VTH 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. In dit Uitvoeringsprogramma 2022 wordt concreet beschreven hoe en in 
hoeverre de gemeente Leusden de beschikbare capaciteit voor toezicht en 
handhaving inzet op de verschillende handhavingsthema's en -taken. Het 
uitvoeringsprogramma 2022 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (voor de 
taken die de gemeente in eigen huis uitvoert) en het jaarverslag 2020/2021 zijn op 4-
7-2022 door het college vastgesteld (39677).  
 
Daarnaast heeft het college op 22 maart 2022 de Jaarrapportage 2021 RUD Utrecht, 
gemeente Leusden, en het jaarprogramma 2022 van de RUD Utrecht vastgesteld 
(20433). 
 

Hiervoor kan verwezen worden naar de Raadsinformatiebrief 2022-3, 29221 met 
betrekking tot het milieudeel op pagina 6. 
 
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. Dit houdt in dat er nieuwe Uitvoeringsprogramma’s en Jaarverslagen zijn 
gemaakt en dat er een actieve rol is opgepakt in de regionale samenwerking op dit 
gebied. 
 
 


