
Overzicht van uitgevraagde toezichtinformatie 

 

Ruimtelijke Ordening 
 
 
 
Overzicht van vastgestelde gemeentelijke planologische besluiten 
 

Naam plan  Locatie aanduiding Soort 
procedure  

Wat wordt 
gerealiseerd  

Generieke aspecten  Barro  PRV  Ladder voor 
duurzame 
verstedelijking 
toegepast? 

Bestemmingsplan 
Treekerweg 5 

Treekerweg 5, 
Leusden 

Artikel 3.1, 
lid 1 Wro 

RvR, bouw 1 
exta woning, 
uitwerking 
convenant DTH, 
provincie 
Utrecht, 
gemeente 
Leusden 

Archeologie 
Cultuurhistorie 
Ecologie 
Wet natuurbescherming 
Geluid 
Lucht 
Bodem 
Externe Veiligheid 
Verkeer 
Duurzaamheid 
Water 

n.v.t. Landschappelijke inpassing Nee 

Bestemmingsplan 
Achterveld 2014, 
herziening Walter 
van 
Amersfoortstraat 65 

Walter van 
Amersfoortstraat 65, 
Achterveld 

Artikel 3.1, 
lid 1 Wro 

Realisatie van 
een zestal 
appartementen 
op bestaande 
tandartspraktijk 

Geluid n.v.t.  Nee 

Bestemmingsplan 
IKC Berkelwijk 

Berkelwijk 35, Leusden Artikel 3.1, 
lid 1 Wro 

Integraal 
kindcentrum 
(brede school) 

Archeologie 
Cultuurhistorie 
Wet natuurbescherming 
Geluid 
Lucht 
Bodem 
Externe Veiligheid 
Verkeer 
Duurzaamheid 
Water 

n.v.t.  Nee 
 

Bestemmingsplan 
Ursulineweg 
woonkavels noord 

Ursulineweg, Leusden Artikel 3.1, 
lid 1 Wro 

Omzetting 
bedrijfskavels 

n.v.t. n.v.t.  nee 



naar 
woonkavels 

Bestemmingsplan 
Ursulineweg – 
locatie Boshuizen 

Ursulineweg, Leusden Artikel 3.1, 
lid 1 Wro 

Omzetting 
bedrijfskavels 
naar 
woonkavels 

n.v.t. n.v.t.  Nee 

Bestemmingsplan 
Hamersveldseweg 
138, Leusden 

Hamersveldseweg 138 Artikel 3.1, 
lid 1 Wro 

Uitbreiding 
bedrijf 

Archeologie 
Cultuurhistorie 
Wet natuurbescherming 
Geluid 
Lucht 
Bodem 
Externe Veiligheid 
Verkeer 
Duurzaamheid 
Water 

n.v.t.  Nee 

Wijzigingsplan 
Hessenweg 128 

Hessenweg 128, 
Achterveld 

Artikel 3.6, 
lid 1 onder a 
Wro 

RvR Bouw 1 
extra woning 

Archeologie 
Cultuurhistorie 
Wet natuurbescherming 
Geluid 
Lucht 
Bodem 
Externe Veiligheid 
Verkeer 
Duurzaamheid 
Water 

n.v.t.  Nee 

Wijzigingsplan 
Hamersveldseweg 
127 

Hamerwsveldseweg 
127, Leusden 

Artikel 3.6, 
lid 1 onder a 
Wro 

RvR Bouw 1 
extra woning 

Archeologie 
Cultuurhistorie 
Wet natuurbescherming 
Geluid 
Lucht 
Bodem 
Externe Veiligheid 
Verkeer 
Duurzaamheid 
Water 

n.v.t.  Nee 

Esveld, Achterveld Esveld 30 Artikel 2.12 
eerste lid 
onder a, sub 
3° Wabo 

Bouw 1 woning Archeologie 
Cultuurhistorie 
Wet natuurbescherming 
Geluid 
Lucht 
Bodem 
Externe Veiligheid 
Verkeer 
Duurzaamheid 
Water 

N.v.t.  Nee 

Ruimtelijke 
onderbouwing 

Nabij 
Hamersveldseweg 142 

Artikel 2.12 
eerste lid 

Wijziging 
gebruik van 

Archeologie 
Cultuurhistorie 

n.v.t.  Nee 
 



Fietspad 
Hamersveldseweg 

onder a, sub 
3° Wabo 

agrarisch naar 
verkeer 

Wet natuurbescherming 
Geluid 
Lucht 
Bodem 
Externe Veiligheid 
Verkeer 
Duurzaamheid 
Water 

Aansluiting Ben Pon 
Baan - 
Grasdrogerijweg 

Nabij 
Hamersveldseweg 136 

Artikel 2.12 
eerste lid 
onder a, sub 
3° Wabo 

Aanleg weg Archeologie 
Cultuurhistorie 
Wet natuurbescherming 
Geluid 
Lucht 
Bodem 
Externe Veiligheid 
Verkeer 
Duurzaamheid 
Water 

n.v.t  Nee 

Kasteel Stoutenburg Stoutenburgerlaan 5, 
Stoutenburg 

Artikel 2.12 
eerste lid 
onder a, sub 
3° Wabo 

Functieveranderi
ng van wonen 
naar zorg 

Archeologie 
Cultuurhistorie 
Natuur 
Geluid 
Lucht 
Bodem 
Externe Veiligheid 
Verkeer 
Duurzaamheid 
Water 

NNN  Nee 

Bestemmingsplan 
Laapeerseweg 5 

Laapeerseweg 5 Artikel 3.1, 
lid 1 Wro 

Eén bijzonder 
graf 

Natuurbescherming  
Water 
Bodem 

n.v.t.  nee 

Bestemmingsplan 
Ursulineweg 30 

Ursulineweg 30 Artikel 3.1, 
lid 1 Wro 

Omzetting van 
de 
bedrijfswoning 
naar een 
burgerwoning 

Geluid n.v.t.  nee 

 
 

 
 

Voornemens voor het komende jaar inzake beleid/actualisering voor wat betreft bestemmingsplannen, beheersverordeningen, 
algemene regels en specifieke aanwijzingen. 
Bestemmingsplan (met verbrede reikwijdte) voor heel het buitengebied 

 
 



 
 
Erfgoedwet 2016 

 
Overzicht van verleende en geweigerde omgevingsvergunningen (beschermde monumenten) 
 
 

adres verleend/geweigerd monumentregister-nummer advies adviesteam ruimtelijke kwaliteit (ja/nee) 

Arnhemseweg 105 verleend 524207 ja 

Arnhemseweg 107 Verleend 524208 nee 

 

Overzicht van verleende en geweigerde omgevingsvergunningen (Archeologie) 

 

Adres of Toponiem of 

Projectnaam 

Verleend/Geweigerd Waarde in bestemmingsplan of 

Verordening erfgoed 

Ondergrens in bestemmingsplan/ 

Verordening erfgoed 

type onderzoek planaanpassing ja/nee 

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 

 

Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit: 

In 2019 zijn er geen mutaties in de samenstelling van het team opgetreden. 

 

Archieftoezicht 

 
 Hieronder volgt een globale opsomming van de scores per prestatie indicator.  

 

Legenda 



�=met ja beantwoord  

�=met deels beantwoord  

�=met nee beantwoord  

�=met nee beantwoord/ taakverwaarlozing. 



 

KPI 1. Lokale regelgeving Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 

�=met ja beantwoord 80% �=met deels beantwoord 20% 

 

KPI 2. Interne kwaliteit en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? 

�=met ja beantwoord 80% 

�=met deels beantwoord 20% 

 

KPI 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van archiefbescheiden: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het 

systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden? 

�=met ja beantwoord 82% 

�=met deels beantwoord 18% 

 

KPI 4. Digitale archiefbescheiden: Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de 

specifieke wettelijke voorschriften? 

�=met ja beantwoord 100% 

 

KPI 5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden: Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van 

belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 

�=met ja beantwoord 92% 

�=met deels beantwoord 8% 

 

KPI 6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats: Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet ‘te bewaren 

archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed’ correct in de praktijk? 

�=met ja beantwoord 50% 

�=met deels beantwoord 50% 

 

KPI 7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 

�=met ja beantwoord 67% 

�=met deels beantwoord 33% 

 



KPI 8. Ter beschikkingstelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archieven: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van 

de Archiefwet? 

Overgebrachte archieven: �100% 

KPI 9. Rampen, calamiteiten en veiligheid: Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzondere 

omstandigheden? 

�100% 

Er is geen formeel calamiteitenplan dat gericht is op het beschermen van de niet overgebrachte archiefbescheiden tijdens calamiteiten.  

 

De volgende verbeteracties staan gepland voor 2020: 

• Herijken en actualiseren van de visie op digitaal werken. 

• Afgeleid van de geactualiseerde visie een actieplan opstellen met prioritering voor 2020-2021. 

• Volledige digitalisering realiseren en de daarvoor benodigde acties uitvoeren. 

• Verder afbouwen papieren archief en overdragen bouwvergunningen aan Archief Eemland. 

• Herbezinnen op taken en formatie DIV gerelateerd aan het herijkte ambitieniveau.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oordeel provincie over onze taakuitoefening en verbeterpunten 
Het oordeel van de provincie over onze taakuitoefening van de verschillende onderdelen van het omgevingsrecht luidt als volgt:  

� Vakgebied Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH): redelijk adequaat; 

� Vakgebied Ruimtelijke Ordening (RO): adequaat;  

� Vakgebied Monumenten/ archeologie: adequaat. 

Daarnaast heeft de provincie een negental verbeterpunten geconstateerd. Op deze verbeterpunten gaan wij beknopt op in.  
 
Rapportage en Evaluatie 
Stel het jaarverslag Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) en Milieu eerder vast zodat bij het opstellen van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma rekening kan worden 

gehouden met de conclusies en aanbevelingen uit dit verslag. 

Het jaarverslag milieu is in april 2019 vastgesteld en het streven is om het jaarverslag en uitvoeringsprogramma voor de thuistaken RO en BWT zo spoedig mogelijk vast te 

stellen. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar kan het niet gegarandeerd worden Vertragende factoren zijn onder andere de actualisering van het beleid en de 

coronacrisis. 

 

Strategisch Beleid 
� Actualiseer het beleid voor de thuistaken RO en BWT en neem hierin ook beleid op voor vergunningverlening. Formuleer in het nieuwe beleid welke "meetbare" 

doelen uw college zich stelt, stel het beleid vast en stuur dit ter informatie naar de gemeenteraad.  

� Stel voor de basistaken - in samenwerking met de andere RUD Utrecht gemeenten - uniform beleid en een uniform uitvoeringsprogramma vast op minimaal het 

schaalniveau van de RUD-Utrecht. 

� Stel een periodieke beleidsevaluatie op waarin wordt ingegaan op de realisatie van de gestelde doelen en de verhouding tussen de voorgenomen activiteiten uit het 

uitvoeringsprogramma en de gestelde prioriteiten.  

� Vermeld in het te actualiseren beleid hoe wordt geborgd dat de BWT toezichthouders/handhavers periodiek rouleren, zodat deze niet voortdurend belast worden met 

toezicht op dezelfde inrichting. 

� Vermeld in het te actualiseren beleid voor RO en BWT hoe wordt omgegaan met overtredingen begaan door de eigen organisatie of andere bestuursorganen.   

 

De RUD Utrecht stelt voor de milieutaken die zij uitvoert jaarlijks een uniform uitvoeringsprogramma en jaarverslag in één op. Dit is op basis van een format dat in de regio 

Utrecht is ontwikkeld. De RUD Utrecht biedt dit document aan de gemeente aan na afloop van een kalenderjaar. Het jaarprogramma 2019 RUD Utrecht – gemeente Leusden 

inclusief de jaarrapportage over 2018 is april 2019 door het college vastgesteld. De middelen voor de uitvoering van deze taken waren opgenomen in de gemeentebegroting.  

De ontwikkeling van een uniform uitvoeringsbeleid voor de milieubasistaken die de RUD Utrecht uitvoert, wordt stapsgewijs gezet. Voor de overdracht van de asbesttaken is 

december 2019 een regionaal uitvoeringsbeleid bedrijfsmatige asbestsaneringen vastgesteld door het college. Het IBT is hierover per brief geïnformeerd. Ter voorbereiding op 

de Omgevingswet is in de regio Utrecht een opzet ontwikkeld voor een risicoanalyse op activiteitenniveau. Dit gaat de basis vormen voor een VTH-beleid onder de 

Omgevingswet en een doorontwikkeling naar een uniform uitvoeringsbeleid voor de basistaken. 



Op dit moment legt een extern bureau (Antea) de laatste hand aan een actualisering voor het beleid voor de thuistaken waarin ook het beleid voor vergunningverlening is 

meegenomen. Hierin wordt aan de verbeterpunten vanuit het provinciaal toezicht tegemoet gekomen. 

 

Programma en Organisatie 
� Stel de uitvoeringsplannen tijdig vast zodat bij aanvang van het nieuwe jaar de uitvoering kan plaatsvinden volgens een actueel programma. 

� Maak de personele en financiële middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten inzichtelijk en waarborg deze in de begroting.  

 

Deze aanbevelingen worden meegenomen bij het actualiseren van de uitvoeringsplannen.  

 

Operationeel Beleid 
Vul de beide naleefstrategieën aan op de volgende punten 

a. hoogte van dwangsommen per soort overtreding en begunstigingstermijnen (onderdeel van de sanctiestrategie). Dit betreft zowel RO, als BWT, als Milieu.  

b. De manier waarop de bevindingen worden gerapporteerd door de toezichthouder en welk vervolg hieraan wordt gegeven (toezicht/rapportage); dit geldt voor RO en BWT. 

  
Waar mogelijk worden de naleefstrategieën aangevuld. 
 
 


