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Geachte leden van de raad, 

 

Graag informeren wij u over het volgende. 

 

1. Inleiding 

Afgelopen collegevergadering hebben wij het Handhavingsbeleid vervallen en verpauperde panden en 

terreinen vastgesteld.  

 

Vervallen en verpauperde panden en terreinen vormen een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en de 

fysieke leefomgeving. U heeft ons college verzocht om vervallen en verpauperde panden en terreinen aan te 

pakken. In het voorliggende handhavingsbeleid staat beschreven hoe wij dit gaan doen om zo de ruimtelijke 

kwaliteit en leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Actiepunt 479 RIS is hiermee afgedaan. 

 

2. Kern 

Bij de aanpak van de vervallen panden en terreinen, worden de gevallen die bij ons bekend zijn en de 

gevallen die door de inwoners van de dorpen zelf als problematisch ervaren worden als uitgangspunt 

genomen.  

 
De gemeentelijke (bouw-)toezichthouder bezoekt de verpauperde/vervallen panden en neemt de 

bouwkundige gebreken en welstandsexcessen op. Vervolgens vindt een minnelijk overleg plaats met de 

pandeigenaar met het doel om met de eigenaar tot een verbetering van het vervallen/verpauperde pand te 

komen. Mocht na overleg met de eigenaar of tijdens de termijn die gegeven is om voorzieningen te treffen, 

blijken dat de eigenaar geen afspraken wil maken of de gemaakte afspraken niet nakomt, dan kan ons 

college overgaan tot handhaving door een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te 

leggen. Bij een last onder dwangsom moet de eigenaar een dwangsom betalen als hij niet in actie komt.  

Bij een last onder bestuursdwang gaan wij als gemeente zelf tot uitvoering van de werkzaamheden over en 

verhalen de kosten op de eigenaar, wanneer de eigenaar niet tijdig voldoet aan de last. 

 

De eigenaar van een vervallen of verpauperd pand moet zelf de kosten van het herstel dragen. Als blijkt dat 

dit niet mogelijk is, wordt samen met de eigenaar naar andere oplossingen gezocht. Dit kan uitmonden in 

een gedwongen verkoop van het pand of het vinden van een andere bestemming voor het pand.  

De gemeente subsidieert het herstel van panden in geval van achterstallig onderhoud niet. 

 

In de bijlage treft u het Handhavingsbeleid vervallen en verpauperde panden en terreinen aan.  
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Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

de secretaris  de burgemeester 

 

 

 

drs. M.J.T.H. Havekes G.F. Naafs. 
 

 

Bijlagen: 

 Handhavingsbeleid vervallen en verpauperde panden en terreinen 

 


