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Rekenkamercommissie onderzoekt handhaving in de gemeente Bunnik
De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft in de gemeente Bunnik onderzoek
uitgevoerd naar de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving.
Uit het onderzoek blijkt dat de besluitvorming betreffende handhaving in de periode 20122013 volgens de regels verloopt. Het handhavingsproces verliep in deze periode duidelijk,
transparant en onpartijdig.
Handhaving bouw- en ruimtelijke regelgeving
De rekenkamercommissie heeft met het onderzoek inzicht gegeven in het verloop van het
handhavingsproces in de gemeente Bunnik en heeft daarvoor diverse documenten en een
negental cases bestudeerd. Daarbij is gekeken naar de handhaving op het gebied van bouwen
en bestemmingsplannen in de periode 2012 tot en met 2013. Bij deze handhaving zijn diverse
wetten en regelgeving aan de orde, zowel gemeentelijke als landelijke regelgeving.
Resultaten onderzoek
De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat het handhavingsproces in Bunnik goed
verloopt. De gemeente handelt in de onderzoeksperiode volgens het vastgestelde
gemeentelijke handhavingsbeleid en houdt zich aan de wet- en regelgeving. Er wordt in de
gemeente Bunnik strikt en consequent gehandhaafd.
Hoewel het handhavingsbeleid in Bunnik goed voldoet is tijdens het rekenkameronderzoek
naar voren gekomen dat het college het huidige handhavingsbeleid wil aanpassen omdat de
regelgeving in de huidige bestemmingsplannen maatschappelijk niet gewenst zou zijn. Dit
heeft het college opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord 2014. De rekenkamercommissie
vraagt zich af of aanpassing van het huidige goed werkende handhavingsbeleid, vanwege niet
gewenste regelgeving in bestemmingsplannen, wel de juiste weg is. De rekenkamercommissie
beveelt aan om het huidige handhavingsbeleid en de uitvoering ervan grondig te evalueren op
de punten waarvan in het coalitie-akkoord aangeven wordt dat het beleid niet voldoet. Op
basis van een dergelijke evaluatie zou het handhaving beleid eventueel aangepast kunnen
worden. Tot die tijd beveelt de rekenkamercommissie aan om vanwege transparantie en
precedentwerking het huidige beleid te handhaven totdat er nieuw beleid is vastgelegd.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en
werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Bunnik, Woudenberg,
Scherpenzeel, Renswoude en Zeewolde.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Spoor, secretaris van de
rekenkamercommissie, tel: 0342-495830, email: i.spoor@barneveld.nl
Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl.

