
   

 1 

Handboek Toezicht en Handhaving  

Fase 1: Omgevingsrecht 
Versie 03-03-2020 

  



   

 2 

Inhoud 
Handboek Toezicht en Handhaving .....................................................................................................1 

Fase 1: Omgevingsrecht .....................................................................................................................1 

Hoofdstuk 1. Inleiding en het proces in hoofdstappen ..........................................................................8 

1.1 Inleiding...................................................................................................................................8 

1.2 Definities .................................................................................................................................8 

1.3 Indeling handboek ...................................................................................................................8 

1.4 Aanleiding ...............................................................................................................................8 

1.5 Eerste beoordeling ..................................................................................................................9 

1.6 Telefonische afhandeling .........................................................................................................9 

1.7 Bezoek ter plaatse ................................................................................................................. 10 

1.8 Bepalen vervolgtraject ........................................................................................................... 10 

1.9 JCO....................................................................................................................................... 10 

1.9.1 Deelnemers .......................................................................................................................... 10 

1.9.2 Rol JCO ................................................................................................................................ 10 

1.9.3 Werkafspraken/uitgangspunten ............................................................................................. 10 

1.10 Mozard .................................................................................................................................. 11 

Hoofdstuk 2. Vervolgtrajecten ........................................................................................................... 12 

2.1 Variant 1: Informeel ..................................................................................................................... 12 

2.1.1 Eerst in overleg ..................................................................................................................... 12 

2.1.2 Wanneer ............................................................................................................................... 12 

2.2  Variant 2: Drietrapsraket............................................................................................................. 12 

2.2.1 Drie stappen ......................................................................................................................... 12 

2.2.2 Wanneer ............................................................................................................................... 12 

2.3 Variant 3: Handhaving in twee stappen........................................................................................ 12 

2.3.1 Geen constateringbrief .......................................................................................................... 12 

2.3.2 Wanneer ............................................................................................................................... 12 

2.4 Variant 4 Anderhalve stap ........................................................................................................... 13 

2.4.1 Vooraankondiging met conceptbesluit ................................................................................... 13 

2.4.2 Wanneer ............................................................................................................................... 13 

2.5 Variant 5: Direct besluit ............................................................................................................... 13 

2.5.1 Geen last vooraf of horen ...................................................................................................... 13 

2.5.2 Wanneer ............................................................................................................................... 13 

2.6 Variant 6: Eerst doen dan besluiten ............................................................................................. 13 

2.6.1 Direct ingrijpen ...................................................................................................................... 13 

2.6.2 Wanneer ............................................................................................................................... 13 

2.7 Preventief.................................................................................................................................... 14 

2.7.1 Zonder voorafgaande overtreding ......................................................................................... 14 

2.7.2 Wanneer ............................................................................................................................... 14 



   

 3 

2.7.3 De procedure ........................................................................................................................ 14 

2.8 Afstemming met Justitie .............................................................................................................. 14 

2.9 Legalisatie onderzoek ................................................................................................................. 14 

2.10 Gebruik hangende legalisatieprocedure ..................................................................................... 14 

Hoofdstuk 3 Sancties ........................................................................................................................ 16 

3.1 Herstel- en bestraffende sancties en intrekking van de vergunning .............................................. 16 

3.2 Last onder bestuursdwang .......................................................................................................... 16 

3.2.1 feitelijk handelen ................................................................................................................... 16 

3.2.2 Wanneer inzetten.................................................................................................................. 16 

3.3 Last onder dwangsom ................................................................................................................. 16 

3.3.1 Betaling geldsom .................................................................................................................. 16 

3.3.2 Inspecties na opleggen dwangsom ....................................................................................... 17 

3.3.3 Wanneer inzetten.................................................................................................................. 17 

3.4 Bestuurlijke boete/bestuurlijke strafbeschikking ........................................................................... 17 

3.4.1 Bestraffende beschikking ...................................................................................................... 17 

3.4.2 Wanneer inzetten.................................................................................................................. 18 

3.5 Intrekken vergunning ................................................................................................................... 18 

3.5.1 Inleiding ................................................................................................................................ 18 

3.5.2 Wanneer inzetten.................................................................................................................. 18 

3.5.3 Intrekken bij geen gebruik ..................................................................................................... 18 

3.6 Schorsing vergunning .................................................................................................................. 18 

3.7 Handhaving hangende bezwaar en beroep.................................................................................. 18 

3.8 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ............................................ 19 

3.9 Concreet zicht op legalisatie ........................................................................................................ 19 

Hoofdstuk 4 Controle en Rapportage ................................................................................................ 20 

4.1 Inleiding ...................................................................................................................................... 20 

4.2 Voorbereiding.............................................................................................................................. 20 

4.2.1 Informatieverzameling ........................................................................................................... 20 

4.2.2 Plannen bezoek .................................................................................................................... 20 

4.3 Uitvoeren controle ....................................................................................................................... 20 

4.3.1 Soorten Toezicht................................................................................................................... 20 

4.3.2 Geplande periodieke controles .............................................................................................. 20 

4.3.3 Incidentele controles ............................................................................................................. 20 

4.3.4 Bijzondere Projecten ............................................................................................................. 21 

4.3.5 Hercontroles ......................................................................................................................... 21 

4.3.6 Administratieve controle ........................................................................................................ 21 

4.3.7 Controles door een Boa ........................................................................................................ 21 

4.3.8 Informele controle ................................................................................................................. 21 

4.4 Rapportage ................................................................................................................................. 21 



   

 4 

4.4.1 Squit op pad ......................................................................................................................... 21 

4.4.2 Overige rapportages ............................................................................................................. 22 

4.5 Frequentie toezicht ...................................................................................................................... 22 

4.5.1 Toezicht tijdens de bouw....................................................................................................... 22 

4.5.2 Toezicht op verleende vergunningen en meldingen voor brandveilig gebruik ......................... 22 

4.5.3 Toezicht op tijdelijke gebruiksvergunningen .......................................................................... 22 

Hoofdstuk 5 Afhandeling melding/klachten ........................................................................................ 24 

5.1 Inleiding................................................................................................................................. 24 

5.2 Ontvangst/start traject ................................................................................................................. 24 

5.3 Vervolgtraject .............................................................................................................................. 24 

5.3.1 Telefonisch contact/Informatieverstrekking ............................................................................ 24 

5.3.2 Bezoek ter plaatse ................................................................................................................ 24 

5.3.2 Start formeel traject .............................................................................................................. 25 

5.4 Informeren melder ....................................................................................................................... 25 

5.5 Proces na (terug)melding BAG .................................................................................................... 25 

Hoofdstuk 6 Verzoek om handhaving ................................................................................................ 26 

6.1 Inleiding ...................................................................................................................................... 26 

6.2 Wanneer is er sprake van een verzoek om handhaving ............................................................... 26 

6.3 Mogelijkheid geven aanvullen verzoek ........................................................................................ 26 

6.4 Verzoek om handhaving bij illegale bouw .................................................................................... 27 

6.4.1 Wat is illegale bouw .............................................................................................................. 27 

6.4.2 Relatie tot Bouwstop ............................................................................................................. 27 

6.4.3 De Procedure ....................................................................................................................... 27 

Week 1 Ontvangst en voorbereiding ........................................................................................... 27 

Week 2 Inspectie en verslag ...................................................................................................... 27 

Week 3-4 Onderzoek ................................................................................................................. 27 

Week 5-10 Legalisatieonderzoek of weigeren............................................................................. 28 

Week 11-12 Vooraankondiging en concept besluit ..................................................................... 28 

Week 13-14 termijn voor zienswijze ........................................................................................... 29 

Week 15-17 Zienswijze zitting .................................................................................................... 29 

Week 18-21 Besluit .................................................................................................................... 29 

6.5 Gebruik ....................................................................................................................................... 30 

Week 1 Ontvangst en voorbereiding ........................................................................................... 30 

Ontvankelijkheid......................................................................................................................... 30 

Week 2-5 Inspectie en verslag ................................................................................................... 30 

Week 6-7 Onderzoek ................................................................................................................. 30 

Week 8-13 Legalisatieonderzoek of weigeren............................................................................. 31 

Week 14-15 Vooraankondiging en concept besluit ..................................................................... 31 

Week 16-17 termijn voor zienswijze ........................................................................................... 32 



   

 5 

Week 18-20 Zienswijze zitting .................................................................................................... 32 

Week 21-24 Besluit .................................................................................................................... 32 

6.6 Last onder dwangsom ................................................................................................................. 32 

Hoofdstuk 7 Handhavingsstrategie bouwen en (ruimtelijk) gebruik ..................................................... 33 

7.1 Inleiding ...................................................................................................................................... 33 

7.2 Wanneer is er sprake van bouwen in afwijking van de vergunning? ............................................. 33 

7.3 Legalisatieonderzoek .................................................................................................................. 33 

7.4 Keuze bestuursdwang/dwangsom ............................................................................................... 33 

7.4.1 Hoofdregel ............................................................................................................................ 33 

7.4.2 Uitzonderingen ..................................................................................................................... 33 

7.5 Bepalen hoogte dwangsom ......................................................................................................... 34 

7.6 Bouwen in afwijking van een vergunning ..................................................................................... 34 

7.6.1 Vier varianten ....................................................................................................................... 34 

7.6.2 Soort bouwwerk is verzwarende factor .................................................................................. 34 

7.7 Bouwen zonder vergunning ......................................................................................................... 35 

7.8 Gebruik ....................................................................................................................................... 36 

7.8.1 Bestemmingsplan en Bouwbesluit ......................................................................................... 36 

7.8.2 Soorten strijdig gebruik ......................................................................................................... 36 

7.8.3 Hoogte dwangsom ................................................................................................................ 36 

7.9 Begunstigingstermijnen ............................................................................................................... 36 

Hoofdstuk 8 Bouw- en sloopstop ....................................................................................................... 38 

8.1 Inleiding ...................................................................................................................................... 38 

8.2 Wanneer wel en wanneer niet ..................................................................................................... 38 

8.2.1 Legalisatieonderzoek? .......................................................................................................... 38 

8.2.2 Geen limitatieve opsomming ................................................................................................. 38 

8.2.3 Bouwen zonder vergunning................................................................................................... 38 

8.2.4 Bouwen in afwijking van een vergunning ............................................................................... 38 

8.3 Wie is bevoegd ........................................................................................................................... 39 

8.4 De procedure .............................................................................................................................. 39 

8.5 Dwangsom .................................................................................................................................. 39 

Hoofdstuk 9  Brandveiligheid ............................................................................................................. 40 

9.1 Wettelijke kaders ......................................................................................................................... 40 

9.1.1 drie bronnen ......................................................................................................................... 40 

9.1.2 Bouwbesluit 2012 ................................................................................................................. 40 

9.1.3 Besluit brandveilig gebruik .................................................................................................... 40 

9.1.4 Besluit omgevingsrecht (Bor) ................................................................................................ 40 

9.2 Doel regelgeving ......................................................................................................................... 41 

9.3 Gevolgen niet naleving regelgeving ............................................................................................. 41 

9.4 Doelstelling Handhavingsbeleid ................................................................................................... 41 



   

 6 

9.5 Hoe bereiken we die doelen ........................................................................................................ 41 

9.6 Risicomatrix ................................................................................................................................ 41 

9.7 Sanctiestrategie .......................................................................................................................... 42 

Hoofdstuk 10. Hardheidsclausule ...................................................................................................... 43 

10.1 Hoofdregels............................................................................................................................... 43 

10.2 Hardheidsclausule ..................................................................................................................... 43 

10.3 Voldoen aan verzoek ................................................................................................................. 43 

10.4 Gedeeltelijke nakoming ............................................................................................................. 43 

Bijlage 1 Intern opdrachtformulier ...................................................................................................... 44 

Bijlage 2 Draaiboek bestuursdwang .................................................................................................. 49 

2.1 Stappenplan bestuursdwang .................................................................................................... 50 

2.2 Besluit vaststelling hoogte kosten bestuursdwang .................................................................... 52 

Bijlage Protocol Invordering dwangsom ............................................................................................. 52 

3.1 Inleiding ................................................................................................................................... 53 

3.2 Wettelijk kader ......................................................................................................................... 53 

3.3 Invorderingsproces .................................................................................................................. 54 

3.3.1 het ontstaan van de betalingsverplichting .......................................................................... 54 

3.3.2 Betalingstermijn, verzuim en verjaring ............................................................................... 54 

3.3.3 Invordering ........................................................................................................................ 54 

3.4 Stuiten verjaring....................................................................................................................... 55 

3.5 Voorbeeld tekst invorderingsbesluit .......................................................................................... 56 

Bijlage 4 Protocol bestuurlijke boete .................................................................................................. 57 

4.1 Rapportage en zienswijzen ...................................................................................................... 57 

4.2 Officier van Justitie .................................................................................................................. 57 

4.3 Termijn .................................................................................................................................... 57 

4.4 Hoogte boete ..................................................................................................................... 58 

4.5 Besluit en invordering ........................................................................................................ 58 

Bijlage 5 Stroomschema Handhavingstraject nav Vergunning ........................................................... 59 

Bijlage 6 Overzicht bouwwerken waarbij VRD wordt ingeschakeld ..................................................... 62 

Bijlage 7 Stroomschema Klacht of melding ........................................................................................ 64 

Bijlage 8 Voorbeeld stappenplan informeel traject ............................................................................. 67 

8.1 Start ........................................................................................................................................ 67 

8.2 Het eerste bezoek ................................................................................................................... 67 

8.3 Overleg met wederpartij: het komen tot een oplossing ............................................................. 67 

8.4 Afronding ................................................................................................................................. 67 

Bijlage 9 Stroomschema Verzoek om handhaving ............................................................................. 68 

Bijlage 10a Sanctiestrategie permanent gebruik ................................................................................ 71 

Bijlage 10b Sanctiestrategie tijdelijk gebruik ...................................................................................... 93 

 



   

 7 

 
 

 

  



   

 8 

Hoofdstuk 1. Inleiding en het proces in hoofdstappen 
 

1.1 Inleiding 
Het college heeft een handhavingsbeleid vastgesteld waarin zij in hoofdlijnen aangeeft hoe de 
gemeente haar VTH taken zal uitvoeren. In dat document wordt verwezen naar een op te stellen 
handboek. In het handboek wordt meer gedetailleerd omschreven hoe het proces doorloopt en op 
welke wij keuzes maken. Dit document is het handboek voor toezicht en handhaving. 

Jaarlijks stellen we een jaarprogramma op waarin we voor de gebieden Wabo, Horeca Openbare 
Ruimte en Kinderopvang de te verwachten werkzaamheden op het gebied van VTH beschrijven. 

Dit handboek zal uiteindelijk betrekking hebben op diezelfde gebieden. Deze versie behandelt het 
algemene deel, dat voor alle gebieden geldt en het Omgevingsrecht. Later volgen de hoofdstukken die 
betrekking hebben op de Horeca en de openbare ruimte. Voor de kinderopvang is een eigen 
handhavingsbeleid opgesteld. 

1.2 Definities 
In ons VTH-beleid gaan we uit van een aantal definties: 

Vergunningverlening: we het behandelen van meldingen, vooroverleg en het beoordelen en toetsen 
van aanvragen aan geldende wet- en regelgeving om uiteindelijk binnen de gestelde proceduretijd te 
komen tot een kwalitatief goed besluit, zo nodig onder voorwaarden en voorschriften. 

Toezicht: het uitvoeren van controles en het naar aanleiding van een klacht of melding verzamelen 
van informatie om te zien of een handeling of situatie voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Het 
toezicht omvat een breed scala aan activiteiten, vaak ook in voorlichtende, meedenkende en 
adviserende zin. 

Handhaving: het ongedaan maken of opheffen van een situatie, die in strijd is met wettelijke 
voorschriften. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestuursrechtelijk handhaving met als 
handhavingsmiddelen het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang, of het geheel of 
gedeeltelijk intrekken van een vergunning of ontheffing. Bestuursrechtelijke handhaving is gericht op 
het zo spoedig mogelijk beëindigen, herstellen en eventueel voorkomen van een situatie die in strijd is 
met wet- en regelgeving. 

1.3 Indeling handboek 
Zoals bij alles in ons werk is ook bij T&H dossiers vaak sprake maatwerk. Er is echter wel een 
hoofdlijn, die bespreken we in dit hoofdstuk.  

In hoofdstuk twee bespreken we de verschillende handhavingstrajecten die we onderscheiden en hoe 
we komen tot een keuze daarin. Deze trajecten kunnen leiden tot het opleggen van een 
sanctie/besluitvorming. De sancties bespreken we in het derde hoofdstuk. 

Hoofdstuk 4 behandelt de verschillende soorten controles en de wijze waarop gerapporteerd wordt. 

In Hoofdstuk 5 en 6 behandelen we twee bijzondere processen van T&H, namelijk de werkwijze naar 
aanleiding van een melding/klacht (hoofdstuk 5) en naar aanleiding van een verzoek om handhaving 
(hoofdstuk 6). 

Hoofdstuk 7 en 8 behandelen respectievelijk de sanctie-strategie bouw en ruimtelijke ordening en de 
bouw- en sloopstop. Hoofdstuk 9  gaat over T&H op het gebied van brandveiligheid. 

1.4 Aanleiding 
Het proces toezicht en handhaving begint met een aanleiding. Dat kan zijn: 

• Ambtshalve constatering; 
• Periodieke controle naar aanleiding van een vergunning/melding; 
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• Melding/klacht; 
• Verzoek om handhaving. 

1.5 Eerste beoordeling 
In het gemeentelijk beleid is vastgelegd dat we werken met de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). 
De LHS werkt met de Interventiematrix. Het vervolgtraject is afhankelijk van de (mogelijke) gevolgen 
van de overtreding in combinatie met het gedrag van de overtreder.  

 

 

In deze fase plaatsen we de zaak in de matrix op basis van de gegevens die we hebben. Dit bepaalt 
of we een inspectie ter plaatse gaan doen of dat we eerst kijken of we met een telefoontje tot 
afspraken kunnen komen. 

Naast de LHS werkt de gemeente Tynaarlo ook met de risicomatrix. Die matrix heeft met name 
betrekking op de toezichtfase. Het is een hulpmiddel om de beschikbare uren toe te delen aan die 
gebieden waar de risico’s het hoogst zijn. De LHS gaat over de handhavingsfase. Het is een 

hulpmiddel om de wijze waarop we het handhavingstraject insteken bepalen.  

1.6 Telefonische afhandeling 
Het is goed mogelijk dat we in deze fase nog niet alle gegevens hebben om de zaak in de 
Interventiematrix te plaatsen. In dat geval nemen we eerst telefonisch contact op met de 
betrokkene(n). Indien mogelijk maken we op dat moment afspraken om de zaak af te handelen. In 
sommige gevallen zal de zaak met informatieverstrekking afgehandeld kunnen worden. Te denken 
valt aan het toesturen van informatie over wat zonder vergunning gebouwd kan worden.  
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1.7 Bezoek ter plaatse 
Vaak zal sprake zijn van een bezoek ter plaatse. Dat gebeurt in ieder geval als: 

a. Telefonisch contact niet als een geschikt middel wordt beschouwd; 
b. De gegevens nodig zijn voor situering in de matrix 
c. Als het een onderwerp betreft die gevolgen heeft/kan hebben voor veiligheid of gezondheid 

van betrokkenen; 
d. Informatie voor het vervolgtraject (bijvoorbeeld onderzoek legalisatiemogelijkheden) alleen 

door een bezoek ter plaatse kan worden verkregen; 
e. Het een controle betreft voor vaststelling opheffing overtreding en/of verbeuren dwangsom. 

1.8 Bepalen vervolgtraject 
Als alle informatie is verzameld kunnen we het vervolgtraject bepalen. Dat traject kan zijn dat we 
informeel/mondeling, afspraken maken over het beëindigen van een overtreding tot direct zelf 
ingrijpen, met besluitvorming achteraf, en alles wat daar tussen ligt. De belangrijkste varianten zijn:  

1. Informeel; 
2. Drietrapsraket; 
3. Handhaving in twee stappen; 
4. Anderhalve stap; 
5. Direct besluiten; 
6. Eerst doen, dan besluiten; 
7. Preventief. 

In het volgende hoofdstuk behandelen we deze varianten. We geven daarbij ook aan in wat voor 
gevallen we voor een variant (kunnen) kiezen. 

1.9 JCO 
1.9.1 Deelnemers 
Iedere week schuiven de toezichthouders en de juridisch medewerkers aan. Eens in de vier weken 
nemen de AOV-ers deel aan het overleg. 

1.9.2 Rol JCO 
Tijdens het overleg komen in ieder geval de volgende zaken aan bod: 

• Nieuw binnengekomen zaken (klachten, verzoeken om handhaving, bezwaar en beroep). 
Waar mogelijk worden deze zaken verdeeld onder de deelnemers; 

• Constateringen/rapportages van de toezichthouders; 
• het vervolgtraject op de constateringen/rapportages (zie ook hoofdstuk 2); 
• terugkoppeling van de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van eerdere 

constateringen; 
• bespreken nieuwe ontwikkelingen, jurisprudentie etc. 

Uiteraard zoeken collega’s elkaar ook buiten dit overleg op om met elkaar te overleggen. 

1.9.3 Werkafspraken/uitgangspunten 
We werken met een vast intern opdracht-/rapportageformulier. Deze is in bijlage 1 opgenomen. In dat 
formulier staan alle, voor de zaak, relevante onderwerpen opgenomen. NB voor de periodieke 
inspecties maken we gebruik van de controlelijsten uit Squit op pad1. 

Het uitgangspunt is dat inspecties binnen twee weken nadat er om is gevraagd worden uitgevoerd. 
Ingeval van gevaar vindt een controle uiteraard eerder plaats. 

Ook voor overige vervolgacties geldt dat zij in principe binnen 2 weken plaats vinden. Dit betekent dat 
binnen twee weken nadat de bevindingen uit een inspectie zijn overgedragen: de brief uitgaat of het 

 
1 Ten tijde van het opstellen van het handboek werd nog gebruik gemaakt van Digitale Checklisten 
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interne verzoek om de legalisatiemogelijkheid te bepalen is uitgezet. Na afronding van een fase is de 
zaak dus binnen twee weken in een volgende fase overgegaan. 

1.10 Mozard 
Bij de uitvoering van onze VTH-taken maken we hoofdzakelijk gebruik van ons zaaksysteem Mozard. 
We gebruiken daarvoor de volgende zaaktypen: 

• Handhaving/Toezicht Brandveiligheid: voor de acties die n.a.v. controle op 
“gebruiksvergunningen en –meldingen” worden genomen. 

• Handhaving Horeca/Toezicht: voor de acties o.g.v. de Drank- en Horecawet; 
• Handhaving/Toezicht Openbare ruimte: voor de handhavingsacties o.g.v. de APV en diverse 

overige bijzondere wetten; 
• Handhaving/Toezicht Wabo Bouwen: voor handhavingsacties die betrekking hebben op het 

bouwen van bouwwerken, gebruiken van bouwwerken, Monumenten en gebruiken van 
gronden in strijd met het bestemmingsplan; 

• Handhaving/Toezicht Wabo Overig: voor de overige omgevingsactiviteiten uit de Wabo zoals 
het uitvoeren van een werk, kap, uitritten en sloop.  
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Hoofdstuk 2. Vervolgtrajecten 

2.1 Variant 1: Informeel 
2.1.1 Eerst in overleg 
We gaan eerst het gesprek aan met betrokkene(n). Daarbij is het doel om gezamenlijk tot een 
oplossing te komen. We spreken af wat er gaat gebeuren en in welke termijn. Vastlegging van de 
afspraken gebeurt in ons systeem. Er vindt geen formele aanschrijving plaats. 

2.1.2 Wanneer 
We willen waar mogelijk deze werkwijze volgen. Dit kan met name bij overtredingen die relatief 
makkelijk geconstateerd kunnen worden, waar geen sprake is van gevaarzetting en waarbij de 
overtreder bereid is om tot een oplossing te komen.  

Het gaat dan vooral om zaken die we in de interventiematrix plaatsen in 1A en 2A. Overigens kan ook 
in zwaardere gevallen de informele route ingezet worden. Als overtreder bereid en in staat is om direct 
te handelen (scores in de matrix onder A), dan is het formele traject niet nodig. Het doel is het creëren 
van een veilige, rechtmatige situatie, niet het ingrijpen door de gemeente. 

Mocht de overtreder wel bereid, maar niet in staat zijn om direct te handelen, dan is optreden door de 
gemeente, in gevaar zettende situaties de geëigende weg. Daarbij kan gedacht worden aan variant 5 
en/of 6. 

2.2  Variant 2: Drietrapsraket 
2.2.1 Drie stappen 
De drietrapsraket is de meer formele werkwijze dan de bovenstaande variant. Het handhavingtraject 
kent drie stappen; de constateringbrief, de vooraankondiging en de (handhavings)beschikking.  

2.2.2 Wanneer 
Deze variant gebruiken we eveneens voor de lichtere gevallen, waarbij geen sprake is van 
gevaarzetting, maar waarbij we vermoeden dat het maken van mondelinge afspraken alleen 
onvoldoende aansporing is om de overtreding te beëindigen. Overigens is het ook in deze variant 
mogelijk dat we eerst contact opnemen met de overtreder. De constateringsbrief is dan de bevestiging 
van gemaakte afspraken.  

Deze variant kan ook volgen op het informele traject, als dat niet tot een oplossing heeft geleid. 

Het gaat verder vooral om zaken die we in de interventiematrix plaatsen in 1B en 2B.  

2.3 Variant 3: Handhaving in twee stappen 
2.3.1 Geen constateringbrief 
Bij deze variant wordt de eerste stap, de constateringbrief overgeslagen. Het is wettelijk niet verplicht 
om een constateringbrief te versturen. Wel moet de gemeente, uitzonderingen daargelaten 
(spoedeisende zaken), de overtreder de mogelijkheid geven om zijn verhaal te vertellen.  

Het handhavingtraject begint in dit geval met de mededeling dat wij voornemens zijn om handhavend 
op te treden en een sanctie op te leggen, als de overtreding niet binnen de gestelde termijn wordt 
beëindigd.  

2.3.2 Wanneer 
Deze werkwijze wordt toegepast als er sprake is van een grotere spoedeisendheid dan gebruikelijk is, 
Een andere mogelijkheid is dat de toezichthouder al meerdere malen mondeling met de overtreder 
een afspraak heeft gemaakt over beëindiging van de overtreding en deze niet wordt nagekomen.  

Het gaat verder vooral om zaken die we in de interventiematrix plaatsen in 1D, 2D, 3B,C,D en 4B. 



   

 13 

2.4 Variant 4 Anderhalve stap 
2.4.1 Vooraankondiging met conceptbesluit 
De vierde variant is een bijzondere vorm van variant 3. Daarin wordt een vooraankondiging verzonden 
met een hersteltermijn. Dat is in deze situatie niet het geval. De vooraankondiging heeft als bijlage het 
conceptbesluit. In de vooraankondiging staat dat we voornemens zijn om te beschikken 
overeenkomstig het concept besluit. Tegen dat voornemen en het concept besluit kan de overtreder 
zienswijzen indienen. Daarna volgt in beginsel het besluit. In dat besluit staat overigens wel een 
hersteltermijn. Van het nemen van het besluit kan worden afgezien als de zienswijzen daartoe 
aanleiding geven. De zienswijzen kunnen ook aanleiding zijn om alsnog één van de andere varianten 
toe te passen. 

2.4.2 Wanneer 
Deze variant wordt gebruikt in situaties die meer spoed eisen dan variant 3 mogelijk maakt, maar 
waarin het direct opleggen van de sanctie, zonder de overtreder te horen, een brug te ver is. 

Je kan ook denken aan overtredingen die een tijdelijk karakter hebben en waarbij de pakkans klein is. 
Gedacht kan worden aan het schenken van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 16. 

Voor deze variant kan ook gekozen worden in situaties die normaliter met variant 3 worden 
behandeld, maar waar (in plaats van het verzenden van de vooraankondiging) de toezichthouder met 
de overtreder afspraken heeft gemaakt over beëindiging van de overtreding. Als de afspraken niet 
worden nagekomen kunnen we niet direct een sanctie opleggen, omdat de overtreder gehoord moet 
worden, maar kunnen we wel deze snellere variant toepassen.  

Het gaat verder vooral om zaken die we in de interventiematrix plaatsen in 3C en D, 4B,C en D. 

2.5 Variant 5: Direct besluit 
2.5.1 Geen last vooraf of horen 
In deze variant nemen we direct het handhavingsbesluit. Dat betekent dat de overtreder niet vooraf de 
mogelijkheid krijgt om de overtreding te beëindigen. Ook krijgt hij niet de mogelijkheid om vooraf zijn 
zienswijzen in te dienen. 

2.5.2 Wanneer 
Het moge duidelijk zijn dat deze werkwijze een uitzondering is. We maken hiervan gebruik als er 
sprake is van spoedeisendheid. Er moet dus sprake zijn van een klaarblijkelijke dreiging van openbare 
orde, gevaarzetting  etcetera. Een voorbeeld is de bouwstop. 

Het gaat verder vooral om zaken die we in de interventiematrix plaatsen in 4B,C en D. 

Kanttekening hierbij is dat we wel, waar mogelijk een “mondelinge tussenstap” maken. Dat houdt in 

dat de toezichthouder de overtreder vraagt of hij direct maatregelen wil nemen om de overtreding te 
beëindigen of de gevaarlijke situatie op te heffen. Als dat niet het geval is, volgt het formele traject. 

2.6 Variant 6: Eerst doen dan besluiten 
2.6.1 Direct ingrijpen 
Hierbij maken we eerst een einde aan een overtreding en nemen we achteraf het formele besluit. Het 
betreft in deze situaties altijd bestuursdwang, omdat direct handelen vereist is. De aard van de last 
onder dwangsom verzet zich tegen deze methode.  

2.6.2 Wanneer 
Deze werkwijze zal bij hoge uitzondering worden gebruikt. Alleen als de situatie direct handelen van 
de gemeente vereist, kan hiertoe worden overgegaan. De belangen die geschaad worden door de 
overtredingen moeten dit ingrijpen rechtvaardigen. We spreken dan over een direct gevaar voor de 
openbare orde, veiligheid, gezondheid etcetera.  

Het gaat verder vooral om zaken die we in de interventiematrix plaatsen in 4B,C en D. 
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Ook hier geldt dat waar mogelijk de “mondelinge tussenstap”, als omschreven in 2.5.2 wordt 
toegepast. 

2.7 Preventief 
2.7.1 Zonder voorafgaande overtreding 
Bij het opleggen van een sanctie wordt veelal gedacht aan de situatie dat er al sprake is van een 
overtreding. Dat zal in de meeste gevallen ook zo zijn. We hoeven echter niet op een overtreding te 
wachten om een herstelsanctie op te leggen. Het is namelijk ook mogelijk om zonder dat al sprake is 
van een overtreding, een herstelsanctie op te leggen.  

2.7.2 Wanneer 
De wetgever heeft in de Algemene wet bestuursrecht aangegeven dat een preventieve last onder 
bestuursdwang/dwangsom kan worden opgelegd als het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk 
dreigt. Dat betekent dat de overtreding met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat 
plaatsvinden. Dit zal niet snel het geval zijn. NB er is geen sprake van een preventieve herstelsanctie 
als die gericht is op het voorkomen van herhaling van een overtreding. Er heeft dan immers al een 
overtreding plaatsgevonden. 

2.7.3 De procedure 
Alle varianten zijn bij een preventieve herstelsanctie mogelijk. Er kan gekozen worden voor een 
drietrapsraket, maar ook direct opleggen is mogelijk. Dit alles binnen de kaders die in de hiervoor 
genoemde paragrafen zijn genoemd.  

2.8 Afstemming met Justitie 
Diverse overtredingen waartegen bestuursrechtelijk kan worden opgetreden, zijn ook zaken waar een 
strafrechtelijke sanctie voor opgelegd kan worden. De LHS onderscheidt in haar Matrix drie 
segmenten: Licht, Midden en Zwaar. De lichte zijn puur bestuursrechtelijke aangelegenheden, bij het 
middensegment is bestuurs- en strafrechtelijk aangewezen en bij het zware segment is in eerste 
instantie strafrechtelijk handelen de aangewezen weg, waarbij mogelijk (en veelal) ook 
bestuursrechtelijk optreden aan de orde is. 

De hoofdregel die de gemeente Tynaarlo hanteert is dat in beginsel geen aangifte wordt gedaan bij de 
politie over illegale bouw, sloop of gebruik van gronden/bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan. Het bestuursrechtelijke instrumentarium is bij uitstek geschikt om in geval van 
overtreding op te treden. Deze werkwijze is in de loop der jaren ontstaan. Daar waar de situatie in de 
matrix scoort op 3C, 3D, 4C of 4D, wordt de rapportage voorgelegd aan de politie.  

2.9 Legalisatie onderzoek 
Onder handhaving verstaan we het ongedaan maken van een overtreding. Dat kan in sommige 
gevallen ook worden bereikt door alsnog een vergunning te verlenen voor bijvoorbeeld een gebouwd 
bouwwerk. Als we constateren dat sprake is van een overtreding, gaan we, waar relevant, eerst kijken 
of er alsnog een vergunning verleend kan worden. De uitkomst van dit legalisatie-onderzoek nemen 
we mee in de vervolgcontacten met de overtreder. 

2.10 Gebruik hangende legalisatieprocedure 
Onderdeel van het handhavingtraject kan zijn dat er een nieuwe (omgevings)vergunning wordt 
aangevraagd. Formeel is, totdat de vergunning verleend is, sprake van een overtreding. In sommige 
gevallen kent de procedure een doorlooptijd van 26 weken. Dat is een lange periode om een illegale 
situatie in stand te laten. Zeker in geval van een gebruiksvergunning waarbij de regelgeving de 
(brand)veiligheid van gebruikers beoogt te beschermen. 

De omgevingsvergunning is echter geen doel op zichzelf. Het is een middel om een bepaald doel te 
bereiken, in genoemd voorbeeld het brandveilig gebruik van bouwwerken. Hangende de 
vergunningprocedure staat dan ook niet de vraag centraal of voor gedraging een vergunning is 
verleend, maar of sprake is van een veilige situatie en/of geen overlast. Als dat het geval is, dan is het 
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mogelijk om hangende de legalisatieprocedure het gebruik van het bouwwerk toe te staan. Feitelijk is 
dan sprake van een gedoogsituatie.  
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Hoofdstuk 3 Sancties 

3.1 Herstel- en bestraffende sancties en intrekking van de vergunning 
Het handhavend optreden van de gemeente op grond van het bestuursrecht is traditioneel gericht op 
herstel van een rechtmatige situatie. Dit kan bijvoorbeeld door het verwijderen van een bouwwerk of 
het staken van een illegale gedraging. Het is ook mogelijk om door middel van vergunningverlening 
achteraf een overtreding te beëindigen. De sanctiemiddelen die de gemeente hiervoor kan gebruiken 
zijn de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. 

De Algemene wet bestuursrecht verstaat onder een herstelsanctie: een bestuurlijke sanctie die strekt 
tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen 
van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een 
overtreding 

Daarnaast kent de Algemene wet bestuursrecht de bestraffende sanctie. Hieronder wordt verstaan: 
een bestuurlijke sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen. Dit is de 
bestuurlijke boete. Voor gemeentes is hier voor sommige handhavinggebieden een strafrechtelijke 
variant aan toegevoegd: de bestuurlijke strafbeschikking. 

Een ander middel, dat niet valt onder de noemer bestraffende of herstellende sanctie, is het (al dan 
niet tijdelijk) intrekken van de vergunning. 

3.2 Last onder bestuursdwang 
3.2.1 feitelijk handelen 
De last onder bestuursdwang is de herstelsanctie, inhoudende: 

a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 
b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, 

indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. 
 
Het feitelijk handelen kan bijvoorbeeld inhouden het sluiten van een horeca-inrichting of het 
wegnemen van materiaal, bijvoorbeeld terrasmeubilair. In bijlage 2 is een draaiboek voor het uitvoeren 
van bestuursdwang opgenomen. 

3.2.2 Wanneer inzetten 
Uitgangspunt bij bestuursrechtelijke handhaving is dat we kiezen voor het inzetten van het middel Last 
onder dwangsom (zie paragraaf 3.3). Voor de bestuursdwangvariant wordt bijvoorbeeld gekozen als: 

• direct ingrijpen of ingrijpen op zeer korte termijn, vereist is; 
• overtreder niet (meer) de persoon is die de overtreding omgedaan kan maken; 
• in een eerdere fase al een (of meerdere) keren een dwangsom is opgelegd, zonder resultaat; 
• Van een dwangsom onvoldoende prikkel uitgaat. 

3.3 Last onder dwangsom 
3.3.1 Betaling geldsom 
Het bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft om een last onder bestuursdwang op te leggen, kan 
ook gebruik maken van het instrument last onder dwangsom. Hieronder wordt verstaan de 
herstelsanctie, inhoudende: 

a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 
b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. 

 

De geldsom kan worden gesteld op een bedrag ineens of een bedrag per geconstateerde overtreding. 
De wetgever heeft de bevoegdheid voor het gebruiken van dit instrument ingeperkt. Een last onder 
dwangsom kan niet opgelegd worden als het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te 
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beschermen, zich daartegen verzet. Dit is het geval als er sprake is van spoedeisendheid. Dan is de 
last onder bestuursdwang het aangewezen middel. 

In bijlage 3 is het protocol van invordering van verbeurde dwangsommen opgenomen. 

3.3.2 Inspecties na opleggen dwangsom 
Als de last onder dwangsom is opgelegd en de begunstigingstermijn is verstreken kunnen er 
inspecties plaatsvinden. Gekeken wordt of aan de last is voldaan. Als dat niet het geval is, verbeurt de 
overtreder een dwangsom.  

De last onder dwangsom kan worden opgelegd per tijdseenheid (bijvoorbeeld per dag of week), per 
overtreding of als een bedrag ineens.  

Voor bijvoorbeeld het onderdeel bouwen wordt de last onder dwangsom veelal zo opgelegd dat een 
dwangsom wordt verbeurd voor iedere dag dat geconstateerd wordt dat niet aan de last is voldaan. 
We kunnen dan iedere dag een inspectie uitvoeren en dus iedere dag een dwangsom verbeuren. Het 
is ook mogelijk om dit uit te spreiden over een langere periode. 

Als hoofdregel geldt dat wij de volgende frequentie hanteren: 

• eerste vier weken: een keer per week; 
• week vijf tot en met acht: twee keer per week; 
• daarna: drie keer per week. 

 

Na de eerste inspectie sturen we de overtreder een brief. Daarin staat dat een dwangsom is verbeurd 
en wat het vervolgtraject zal zijn. 

Het maximale aantal dwangsommen dat kan worden verbeurd bedraagt 25. 

Als een dwangsom is opgelegd per week, dan wordt iedere week gecontroleerd. 

3.3.3 Wanneer inzetten 
Uitgangspunt bij bestuursrechtelijke handhaving is dat we kiezen voor het inzetten van het middel Last 
onder dwangsom.  

3.4 Bestuurlijke boete/bestuurlijke strafbeschikking 
3.4.1 Bestraffende beschikking 
Naast de herstelmaatregelen kent de Algemene wet bestuursrecht ook een bestraffende beschikking. 
Dit is de bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een 
geldsom. In de Algemene wet bestuursrecht is de algemene regeling omtrent de bestuurlijke boete 
opgenomen. De bevoegdheid tot het opleggen van zo’n boete vloeit voort uit de bijzondere wetten.  

Artikel 44a van de Drank- en Horecawet bijvoorbeeld, geeft de burgemeester de bevoegdheid om bij 
overtreding van bepaalde artikelen een boete op te leggen. De hoogte van zo’n boete wordt bepaald 

aan de hand van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet. In bijlage 4 is de procedure 
rondom het opleggen van een bestuurlijke boete nader uitgewerkt. De uitwerking is toegespitst op de 
Drank- en Horecawet. 

Voor sommige overtredingen heeft de wetgever de gemeenten de mogelijkheid gegeven om, in plaats 
van een bestuurlijke boete, te kiezen voor een bestuurlijke strafbeschikking. Het verschil met de 
bestuurlijke boete is vooral gelegen in de afhandeling. Bij de bestuurlijke boete is er sprake van 
bezwaar en beroep via de bestuursrechtelijke route. De bestuurlijke strafbeschikking volgt de route 
van het strafrecht. De mogelijkheid bestaat vooral voor “kleine” overtredingen in openbare ruimte. 

Gedacht kan worden aan overtreding van voorschriften uit de APV.  
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3.4.2 Wanneer inzetten 
We kiezen dit middel voornamelijk bij overtredingen met een incidenteel karakter. Gedacht kan 
worden aan overtreding van voorschriften uit de APV. Ook tegen overtreding van bepaalde 
voorschriften van de Drank- en Horecawet wordt opgetreden met een boete. 

3.5 Intrekken vergunning 
3.5.1 Inleiding 
Naast de drie eerdergenoemde sancties heeft de gemeente ook nog de mogelijkheid om op te treden 
door een verleende vergunning in te trekken. Daarmee wordt bijvoorbeeld een horeca-inrichting of 
slijterij de bevoegdheid tot het verstrekken van alcoholhoudende drank afgenomen.  

Een vergunning kan, onder andere, worden ingetrokken als: 

a) de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; 
b) niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld; 
c) de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden 

nageleefd; 
d) de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet 

zijn of worden nageleefd.  

3.5.2 Wanneer inzetten 
In beginsel maken we bij omgevingsvergunningen alleen in geval van “a” gebruik van de 

intrekkingsbevoegdheid als eerste insteek. In andere gevallen zal eerder voor een last onder 
dwangsom gekozen worden om een overtreding te beëindigen. Het is mogelijk dat intrekking van de 
vergunning wordt opgevolgd door één van de andere bestuursrechtelijke sanctiemiddelen. Als die niet 
tot het gewenste resultaat leidt, kan, dreigen met, intrekking wellicht uitkomst bieden. 

3.5.3 Intrekken bij geen gebruik 
Naast de in paragraaf 3.5.1 genoemde intrekkingsgronden kan een vergunning veelal ook worden 
ingetrokken als deze niet wordt gebruikt. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft 
voor de “bouwvergunning” bijvoorbeeld een termijn van zesentwintig weken en voor het afwijken van 
het bestemmingsplan een termijn van drie jaar. De Omgevingswet hanteert een termijn van een jaar. 

Als aan de wettelijke voorwaarden voor intrekking wegens niet gebruiken wordt voldaan, nemen we 
eerst contact op met vergunninghouder. We houden in de regel een jaar extra aan. Als 
vergunninghouder daarna niet aannemelijk kan maken dat de vergunning op korte termijn, vuistregel 
is drie maanden, zal worden gebruikt, gaan we over tot intrekking.  

3.6 Schorsing vergunning 
Dit is een mildere variant van de intrekking van een vergunning. In sommige gevallen is het namelijk 
ook mogelijk om de vergunning tijdelijk in te trekken. Dit is onder andere het geval in de Drank- en 
Horecawet. Van dit instrument kan gebruik worden gemaakt als permanente intrekking een te zwaar 
middel wordt geacht. De schorsing op grond van de Drank- en Horecawet kan ten hoogste 12 weken 
bedragen. 

3.7 Handhaving hangende bezwaar en beroep 
Tegen het opleggen van een last onder dwangsom (en bestuursdwang) staat bezwaar en vervolgens 
beroep open. Het indienen van een bezwaar of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
De opgelegde dwangsommen kunnen dus worden geïnd als geconstateerd wordt dat niet aan de last 
is voldaan. Sterker nog de lijn in de jurisprudentie is dat verbeurde dwangsommen moeten worden 
geïnd.  Om dit te voorkomen kan de overtreder een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
rechter.  

Omdat de verbeurde dwangsommen na een jaar niet meer kunnen worden geïnd, is het onverstandig 
om te wachten tot een handhavingsbeschikking onherroepelijk is, voor het traject van invorderen wordt 
gestart. Wel is het mogelijk om de verjaring te stuiten zonder daadwerkelijk tot invordering (middels 
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dwangbevel) over te gaan. In de regel zal met behulp van de mogelijkheid om de verjaring te stuiten, 
met het invorderen van de verbeurde dwangsommen worden gewacht tot het besluit onherroepelijk is.  

Voor wat betreft de last onder bestuursdwang kan wel gewacht worden tot het besluit onherroepelijk 
is. Dit wordt uiteraard niet gedaan als sprake is van spoedeisendheid, bijvoorbeeld omdat sprake is 
van een gevaarlijke situatie.  

3.8 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 
De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) regelt dat de burger 
makkelijker inzicht kan krijgen in de beperkingen die gelden voor een bepaald perceel of pand.  

Handhavingsbeschikkingen vallen onder de te registreren beperkingen, voor zover bij dat besluit met 
toepassing is bepaald dat het mede geldt jegens de rechtsopvolger(s) van degene aan wie het besluit 
is opgelegd. Indien de gemeente een last onder bestuursdwang/dwangsom oplegt, zal dit moeten 
worden opgenomen in het openbare register. Dit register is voor een ieder toegankelijk. Als de 
overtreding wordt beëindigd en de handhavingsbeschikking wordt opgeheven, wordt de inschrijving in 
het openbare register doorgehaald. 

Uitgangspunt van Tynaarlo is dat een handhavingsbesluit van toepassing wordt verklaard op 
eventuele rechtsopvolgers. Dat betekent dat de besluiten ingeschreven worden in het register. 

3.9 Concreet zicht op legalisatie 
In de jurisprudentie is een beginselplicht tot handhaving verwoord. Dat houdt in dat als we constateren 
dat er sprake is van een overtreding, wij in beginsel handhavend op moeten treden. Hierop zijn 
uitzonderingen geformuleerd. Eén van die uitzonderingen is concreet zicht op legalisatie. De vraag is: 
wanneer is sprake van concreet zicht op legalisatie? Dit hangt af van de omstandigheden van het 
concrete geval. Er is echter wel een aantal vuistregels te formuleren: 

1. Als aannemelijk is dat de activiteit binnenkort gelegaliseerd zal worden, ligt handhavend 
optreden niet voor de hand. Meestal kan die aannemelijkheid pas worden beoordeeld als de 
legalisatie daadwerkelijk is aangevraagd. Er moet dus een, ontvankelijke, aanvraag zijn; 

2. Bij die gevallen waarin het bestuursorgaan geen ruimte heeft om een eigen afweging te 
maken over of legalisatie gewenst is (discretionaire ruimte), moet getoetst worden/zijn of de 
vergunning verleend of geweigerd zou moeten worden gelet op het dwingende 
toetsingskader. Moet de vergunning worden verleend? Dan is er concreet zicht op 
legalisering; 

3. In die gevallen waarin het bestuursorgaan wel ruimte heeft om een eigen afweging te maken 
over de vraag of legalisatie gewenst is (discretionaire ruimte), dan is het feit dat het 
bestuursorgaan niet wil legaliseren in beginsel al voldoende om geen concreet zicht op 
legalisatie aan te nemen. Andersom geldt dat als het bestuursorgaan wel wil legaliseren, er in 
beginsel pas geen concreet zicht op legalisering is, als aannemelijk is dat de vergunning niet 
verleend kan worden; 

4. Als een legaliseringsbesluit de uitgebreide procedure doorloopt, dan zal van concreet zicht 
pas sprake zijn als er een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.  

NB: ontbreken van concreet zicht op legalisatie wil niet zeggen dat er dan gehandhaafd moet 
worden. Het is niet onvoorstelbaar dat handhaving onevenredig is als een legalisatieprocedure 
loopt. Bijvoorbeeld als handhaving betekent dat een bouwwerk moet worden afgebroken, terwijl 
een aanvraag voor een vergunning is ingediend.   
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Hoofdstuk 4 Controle en Rapportage 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk behandelen we, in hoofdlijnen, de wijze waarop onze toezichthouders controles 
uitvoeren en hierover rapporteren. Het beleid onderscheid de volgende stappen bij de uitvoering van 
controles: 

1. Voorbereiding; 
2. Controle ter plaatse; 
3. Rapportage. 

4.2 Voorbereiding 
4.2.1 Informatieverzameling 
Een controle begint doorgaans met het verzamelen van informatie. In ieder geval wordt 
dossieronderzoek gedaan naar de verleende vergunning(en). Indien van toepassing (bijvoorbeeld bij 
periodiek toezicht) wordt gekeken naar de rapportages/correspondentie met betrekking tot eerdere 
controles. Ook gaat de toezichthouder na of er voor andere disciplines zaken spelen of hebben 
gespeeld. 

Als het gaat om een geplande periodieke controle of en controle n.a.v. een verleende vergunning, dan 
is het de toezichthouder die de informatie verzameld. In andere gevallen is het veelal de juridisch 
medewerker handhaving. 

Eventueel neemt de toezichthouder ook contact op met collega’s die bij een dossier betrokken zijn of 

andere (externe) betrokken partijen. 

4.2.2 Plannen bezoek 
Afhankelijk van het doel en de aard van de controle wordt er wel of juist niet een afspraak gepland. 
Voor periodieke bezoeken bij bedrijven (bijvoorbeeld ihkv de brandveiligheid) wordt een afspraak 
gemaakt.  

4.3 Uitvoeren controle 
4.3.1 Soorten Toezicht 
Binnen de gemeente worden de volgende soorten controles uitgevoerd: 

1. geplande periodieke (integrale) controles; 
2. incidentele controles (n.a.v. vergunningverlening, klachten, meldingen e.d.); 
3. bijzondere projecten; 
4. hercontroles; 
5. administratieve controles; 
6. controles door een BOA; 
7. Informele controle. 

4.3.2 Geplande periodieke controles 
Dit betreft de uitvoering van toezicht met een bepaalde regelmaat. Deze inspecties zijn vastgelegd in 
een (jaar)programma. Te denken valt aan controles op vergunningen/meldingen voor brandveilig 
gebruik, milieucontroles e.d. In bijlage 5 is het stroomschema opgenomen voor het proces bij T&H op 
vergunningen.  

4.3.3 Incidentele controles 
Deze controles vinden bijvoorbeeld plaats bij vergunningen met een (relatief) korte doorlooptijd, die 
een eindig karakter hebben. Zoals vergunningen voor bouw. Ook de tussentijdse controles die 
plaatsvinden n.a.v. een dergelijke vergunning vallen hieronder.  

Verder vallen de controles n.a.v. klachten, meldingen en ongewone voorvallen hieronder. 
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4.3.4 Bijzondere Projecten 
Hier gaat het om projectmatig toezicht dat plaatsvindt in het kader van een bepaald thema. Een 
project kent een start met planning en een afgebakend einde. Een project kan betrekking hebben op 
een categoriegebouwen, inrichtingen of vergunninghouders, bepaalde wetgeving of activiteiten. Het 
kan ingegeven zijn door regionale dan wel nationale initiatieven. Veelal wordt hiervoor een apart plan 
opgesteld. 

4.3.5 Hercontroles 
Een hercontrole vindt plaats om vast te stellen of een eerder vastgestelde overtreding is beëindigd. 

4.3.6 Administratieve controle 
Bij administratief toezicht worden de administraties / registraties van bedrijven beoordeeld. Een 
dergelijk onderzoek heeft over het algemeen betrekking op: (1) de productadministratie; (2) de 
procesadministratie; (3) de financiële administratie; of (4) de relatie tussen de hierboven genoemde 
administraties.  

Administratief toezicht omvat bijvoorbeeld het beoordelen van de administratieve organisatie en de 
interne controle van bedrijven in relatie tot voorschriften in de vergunningen en de regelgeving. 

Het kan echter ook gaan om het vragen om bewijzen van keuringen aan te leveren. Bijvoorbeeld ihkv 
de brandveiligheid. In plaats van (of in combinatie met) een bezoek ter plaatse, vraagt de gemeente 
dan om bewijzen van onderhoud van zaken als de bmi en/of blusmiddelen aan te leveren. 

Een stap verder zou zijn om bedrijven een controlelijst toe te sturen met de vraag om deze voor hun 
bedrijf te doorlopen en retour te sturen met de bevindingen en genomen maatregelen. De gemeente 
zou dan steekproefsgewijs de ontvangen controlelijsten kunnen controleren. 

4.3.7 Controles door een Boa 
De Boa’s zijn met name actie in het deelgebied openbare ruimte. De controles die zij in dat kader 
uitvoeren vinden vaak plaats in de vorm van surveillance. Vooraf is er geen sprake van een duidelijk 
afgebakende groep (zoals bij vergunninghouders wel het geval is).  

Daarnaast doen de Boa’s ook controles naar aanleiding van klachten/meldingen die betrekking 
hebben op de openbare ruimte. 

Verder controleren de Boa’s bij evenementen en bij onze Horeca inrichtingen. Zij controleren daarbij 
op de voorschriften van de Drank- en Horecawet en brandveiligheid. 

4.3.8 Informele controle 
Informele controles zijn de “langsrij momenten” om te zien of er aanleiding is om, weer, formele 

inspecties uit te voeren. Hiervan is sprake in die gevallen waarin het handhavingtraject is afgerond. De 
illegale gedraging is of beëindigd of tijdens eerdere inspecties niet geconstateerd.  

Omdat het gaat om momentopnames, houden we in voorkomende gevallen een vinger aan de pols na 
besluitvorming. Dat betekent dat medewerkers af en toe langsrijden om te kijken of er activiteiten 
gaande zijn die aanleiding geven om, weer, formele inspecties uit te (laten) voeren. 

4.4 Rapportage 
4.4.1 Squit op pad 
Onze medewerkers maken gebruik van Squit op pad als het gaat om controles naar aanleiding van: 

a. verleende omgevingsvergunningen; 
b. brandveilig gebruik. 

Dit programma bevat standaardcontrolelijsten die zijn afgestemd op het type bouwwerk en gebruik. 
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4.4.2 Overige rapportages 
Van een controle wordt een rapport opgemaakt. Hierin worden o.a. de volgende gegevens 
opgenomen: 

• een duidelijke omschrijving van hetgeen geconstateerd is, inclusief (indien relevant): 
i.  afmetingen; 
ii. Situering. 

• de aspecten die niet in de controle zijn betrokken; 
• object met adres; 
• kadastrale gegevens van object; 
• naam van de toezichthouder(s); 
• Indien van toepassing gegevens van bedrijf; 
• contactpersoon met gegevens; 
• naam van de persoon met wie is gesproken; 
• datum constatering; 
• relevante wijzigingen t.o.v. eerdere controles; 
• foto’s met datum van geconstateerde overtreding (of beëindiging ervan); 
• gemaakte afspraken met betrokkene(n); 
• voorlopige plaatsing in de LHS. 

Uitzondering hierop zijn de informele controles. Daar wordt volstaan met dag en tijd en de mededeling 
of iets is waargenomen of niet. 

4.5 Frequentie toezicht 
4.5.1 Toezicht tijdens de bouw 
Binnen de gemeente Tynaarlo wordt tijdens de bouw toezicht gehouden op de verleende vergunning. 
Jaarlijks wordt vastgesteld wat het toezichtniveau per onderdeel per type bouwwerk is.  

Belangrijke onderdelen van het toezicht tijdens de bouw zijn de constructieve veiligheid en de 
brandveiligheid. Het toezicht wordt hoofdzakelijk door de toezichthouders zelf uitgevoerd. Daar waar 
nodig wordt de expertise van een constructeur of de VRD ingeroepen. 

De VRD is met name in beeld bij de meer complexe gebouwen, zoals bedrijfsgebouwen, MFA’s 
etcetera.  

Niet voor alle bouwwerken is de expertise vanuit brandveiligheid noodzakelijk. Hiervoor is een lijst 
ontwikkeld waarop die bouwwerken staan die voor advisering aan de VRD worden voorgelegd. Dit is 
opgenomen in bijlage 6. 

Op 1 januari 2020 treedt de Wet kwaliteitsborging bouw in werking. Het toezicht op de 
bouwtechnische aspecten van nieuwbouw gaat voor een groot aantal type bouwwerken door een 
kwaliteitsborger worden uitgevoerd. de gemeente is dan voor die onderwerpen niet meer de 
toezichthouder. 

Wel blijven we toezichthouder op de ruimtelijke aspecten, welstand en de veiligheid van bijvoorbeeld 
de bouwplaats. 

4.5.2 Toezicht op verleende vergunningen en meldingen voor brandveilig gebruik 
De frequentie van de reguliere controles op vergunningplichtige of (gebruiks)meldingplichtige 
bouwwerken is opgenomen in hoofdstuk 9. We onderscheiden drie soorten gebouwen: jaarlijks te 
bezoeken, eens per twee jaar te bezoeken en eens per drie jaar te bezoeken. 

4.5.3 Toezicht op tijdelijke gebruiksvergunningen 
In het Besluit brandveilig gebruik (en basishulpverlening overige plaatsen) is opgenomen voor welke 
tijdelijke inrichtingen (tenten e.d.) een meldingsplicht geldt. De omvang van de tijdelijke inrichting 
bepaalt de controle. Met name bij de grotere evenementen zoals de Corso en de Zuidlaardermarkt 
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vinden inspecties plaats op het gebied van brandveiligheid. Deze inspecties vinden plaats tijdens de 
opbouw en voor in gebruik name. 
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Hoofdstuk 5 Afhandeling melding/klachten 

5.1  Inleiding 
We ontvangen regelmatig meldingen of klachten van onze inwoners. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Een dergelijke melding/klacht is geen aanvraag in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Dit is wel het geval bij een verzoek om handhaving (Hoofdstuk 6). De 
persoon in kwestie vraagt dan formeel aan de gemeente om een besluit te nemen. 

In bijlage 7 is een stroomschema opgenomen. Daarin staat de basis werkwijze bij klachten 
beschreven. NB het is bedoeld als richtlijn, er kan dus in voorkomende gevallen op onderdelen van 
worden afgeweken.  

5.2 Ontvangst/start traject 
Een klacht of melding kan op verschillende manieren binnenkomen; telefonisch, per mail of per brief, 
Facebook, Twitter, onze website of tijdens een gesprek met een inwoner. Uitgangspunt is dat we alles 
inboeken in Mozard. We gebruiken hiervoor het zaaktype Handhaving XXX, waarbij XXX staat voor 
het deelgebied waar de klacht betrekking op heeft. We onderscheiden: 

- Wabo (Omgevingswet) bouwwerken/bouwen en (ruimtelijk) gebruik; 
- Wabo (Omgevingswet) overig; 
- Brandveiligheid; 
- Openbare ruimte (hierbij zijn verschillende deelonderwerpen mogelijk); 
- Horeca; 
- Kinderopvang. 

Als al bekend is wie de zaak op gaat pakken kan de zaak aan de betreffende medewerker (veelal de 
juridisch medewerker handhaving) worden toegewezen (of deze pakt de zaak zelf op). Is dat niet het 
geval, dan bespreken we dat in het eerstvolgende JCO. 

In het JCO wordt ook besproken wat het vervolgtraject is. We hanteren daarbij de LHS én de 
risicomatrix. Het uitgangspunt is dat we binnen twee weken na ontvangst de eerste vervolgstap 
hebben genomen.  

Als dit door omstandigheden niet haalbaar is, dan bepaalt de aard van de activiteit de prioriteit. Als het 
om activiteiten gaat die ook in ons uitvoeringsprogramma zijn opgenomen of het gaat om 
gevaarzetting, dan wordt de zaak direct opgepakt. In andere gevallen kan de zaak een lage(re) 
prioriteit krijgen. Dan bepaalt de beschikbare tijd wanneer de zaak opgepakt wordt. 

5.3 Vervolgtraject 
5.3.1 Telefonisch contact/Informatieverstrekking 
Vaak kan een melding worden afgedaan door het verstrekken van informatie: het uitleggen van wet- 
en regelgeving bijvoorbeeld. Van het gesprek wordt een aantekening gemaakt in de zaak. Als 
daarmee de klacht/melding is afgedaan, wordt de zaak gesloten. We kiezen dan voor het resultaat: 
Handhaving afgerond. Deze handelingen worden gedaan door de juridisch medewerker handhaving. 

5.3.2 Bezoek ter plaatse 
In plaats van telefonische afhandeling kan ook gekozen worden om ter plaatse met betrokkenen af te 
spreken. Van het bezoek en de gemaakte afspraken/verstrekte informatie wordt verslag gedaan in de 
zaak. NB het betreft geen uitgebreid verslag van hetgeen besproken is. De ervaring is dat in dergelijke 
situaties veel persoonlijke zaken worden verteld. Deze hoeven niet in het dossier van de 
handhavingszaak. Het verslag beperkt zich tot een opsomming van de momenten waarop gesprekken 
zijn gevoerd en een weergave van de gemaakte afspraken tijdens die gesprekken. 

Een voorbeeld van een stappenplan voor het informele traject is opgenomen in bijlage 8  

Als met deze inzet de klacht/melding is afgedaan, wordt de zaak gesloten. We kiezen dan voor het 
resultaat: Handhaving afgerond.  
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NB: het bezoek is geen formele inspectie waarbij wordt gecontroleerd of er een overtreding plaatsvindt 
van de wet- en regelgeving. Het gaat in dit geval om het zoeken naar een oplossing voor het gemelde 
probleem. Daarbij streven we ernaar om partijen met elkaar in gesprek te laten komen. En 
gezamenlijk gevonden oplossing heeft meer draagvlak dan een opgelegde. 

Voordat we een formeel traject ingaan, onderzoeken we eerst nadrukkelijk of de gemelde situatie in 
aanmerking komt voor dit informele traject. De medewerker die de gesprekken heeft gevoerd zal, als 
het niet leidt tot een oplossing, in het vervolgtraject geen actieve, inhoudelijke rol vervullen. 

5.3.2 Start formeel traject 
Als het telefonische contact en/of bezoek ter plaatse geen geschikte middelen zijn of niet tot afronding 
van de zaak leiden of als de zaak niet geschikt is om via een informeel traject te worden opgepakt, 
starten we het formele traject. De behandelend ambtenaar vraagt dan de toezichthouders om een 
inspectie te doen. Uitkomsten van de inspectie worden besproken in het JCO. Voor de mogelijke 
vervolgtrajecten verwijzen we naar hoofdstuk 2. 

Klachten die betrekking hebben op de openbare ruimte worden doorgezet naar de Boa’s. Zij plannen 

de betreffende locatie in, in hun route en nemen contact op met de melder. Zij koppelen het resultaat 
van de afhandeling terug aan een juridisch medewerker handhaving.  

Klachten op het gebied van de Drank- en Horecawet worden doorgezet naar de Horeca Boa’s. Zij 

nemen de betreffende locatie mee in hun route en koppelen het resultaat terug aan een juridisch 
medewerker handhaving. 

Het vervolgtraject wordt besproken tijdens het JCO en bepaald aan de hand van de LHS. 

5.4 Informeren melder 
Een melding/klacht is geen verzoek om handhaving. Zoals gezegd streven we naar de eerste 
vervolgstap binnen twee weken na ontvangst. Als dat door omstandigheden niet haalbaar is, dan 
bepaalt de aard van de klacht de prioriteit die wij het kunnen/moeten geven. Een melder wordt door 
ons dan ook niet actief op de hoogte gehouden van de voortgang van een zaak. We sturen ook geen 
afschriften van brieven/besluiten daar hem toe. Daar staat tegenover dat de identiteit van de 
klager/melder voor de zaak niet van belang is en dan ook niet wordt meegedeeld aan de wederpartij. 
Uiteraard staat het klager/melder vrij om contact over de voortgang met ons op te nemen.  

De melder wordt door ons over het bovenstaande bericht. Mocht deze het niet eens zijn met de door 
ons gemaakte keuze, dan staat het hem vrij om een verzoek om handhaving in te dienen. 

5.5 Proces na (terug)melding BAG 
Bovenstaande stappen hebben met name betrekking op klachten/meldingen van inwoners. Het is ook 
mogelijk dat we een melding krijgen vanuit onze basisadministratie. Dat kan zijn omdat we een 
inschrijving krijgen op een adres waar geen woning geregistreerd staat in de BAG, het kan zijn dat 
onze collega’s die ihkv gemeentelijke belastingen iets waarnemen dat afwijkt van een verleende 

vergunning. 

Er is een werkproces opgesteld voor “(terug)melding geconstateerd object”. Deze is in Mozard 

opgenomen onder zaak 662206.  
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Hoofdstuk 6 Verzoek om handhaving 

6.1 Inleiding 
Er is geen wet die een vaste termijn koppelt aan een verzoek om handhaving. De Algemene wet 
bestuursrecht zegt in dat geval dat een besluit binnen een redelijke termijn moet zijn genomen. Die 
redelijke termijn is in ieder geval verstreken als niet binnen acht weken na ontvangst: 

a. Een besluit op het verzoek is genomen; of 
b. Is aangegeven binnen welke, redelijke termijn een besluit zal worden genomen. 

Het halen van de, redelijke, termijn is van belang omdat, na het verstrijken ervan de gemeente in 
gebreke kan worden gesteld, waarna een dwangsom kan worden verbeurd of de rechter ons kan 
sommeren een besluit te nemen. De rechter zal daar ook een dwangsom aan verbinden. 

Naar aanleiding van een verzoek om handhaving wordt een procedure doorlopen. Deze zal niet 
binnen acht weken zijn afgerond. Een regulier handhavingtraject waarbij we ook het 
legalisatieonderzoek doorlopen kan wel 40 weken duren. Als we in overleg gaan met partijen over een 
oplossing, dan duurt zo’n zaak zelfs nog langer. 

Uiteraard geldt dit niet voor zaken waarbij sprake is van een direct gevaar voor de veiligheid. In die 
gevallen wordt bijvoorbeeld een bouwstop opgelegd of wordt van de overtreder geëist dat er direct 
maatregelen worden getroffen. 

Een procedure van 40 weken zal door de rechter niet, zonder meer, worden gezien als een redelijke 
termijn. We hebben er daarom voor gekozen om voor verzoeken om handhaving alternatieve 
procedures in het leven te roepen. In dit hoofdstuk worden deze omschreven. Het stroomschema is 
opgenomen in bijlage 9. 

6.2 Wanneer is er sprake van een verzoek om handhaving 
De Awb schrijft voor dat alleen een belanghebbende een aanvraag kan indienen. Dit geldt ook voor 
verzoeken om handhaving. Voordat we een verzoek in behandeling nemen, kijken we eerst of 
verzoeker belanghebbende is.  Is dat het geval, dan kijken we naar de overige indieningsvereisten. 
Artikel 4:2 van de Awb schrijft voor dat een aanvraag wordt ondertekend en ten minste de volgende 
onderdelen bevat:  

a. de naam en het adres van de aanvrager;  
b. de dagtekening;  
c. een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd.  

 
Het artikel geeft verder nog aan dat de aanvrager de gegevens en bescheiden indient die voor de 
beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. 

Anonieme verzoeken om handhaving worden dus niet als formeel verzoek om handhaving 
aangemerkt. Wij beschouwen ze als een melding van mogelijk illegale activiteiten. Wij kijken dan of 
het betreffende bouwwerk/de gedraging/activiteit op grond van ons jaarprogramma een voldoende 
hoge prioriteit heeft om het handhavingtraject voor op te starten. Onderwerpen met lagere prioriteiten 
worden opgepakt als de werkvoorraad het toelaat. De bestuurlijke afweging hieromtrent wordt gedaan 
bij het vaststellen van het jaarprogramma. 

Verder wordt een brief niet aangemerkt als een verzoek om handhaving als het slechts een vraag 
betreft in de trant van: “is daar wel een vergunning voor verleend”. Of de brief slechts de melding 

bevat van bouwwerkzaamheden waarvoor geen vergunning verleend zou zijn. 

6.3 Mogelijkheid geven aanvullen verzoek 
Als een brief niet voldoet aan de eisen om te worden aangemerkt als een formeel verzoek, dan 
ontvangt de schrijver een brief waarin dit aan hem of haar wordt medegedeeld. Daarbij wordt de 
mogelijkheid gegeven om de “gebreken” aan te passen. Hiervoor wordt twee weken de tijd gegeven. 
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Personen die ”slechts” een melding/klacht hebben willen indienen worden geïnformeerd over onze 

werkwijze in dat soort situatie. In paragraaf 5.4 geven we aan hoe wij dit doen.  

6.4 Verzoek om handhaving bij illegale bouw 
6.4.1 Wat is illegale bouw 
In dit kader wordt onder illegale bouw niet alleen het bouwen zonder, maar ook het bouwen in 
afwijking van een vergunning verstaan.  

6.4.2 Relatie tot Bouwstop 
In dit document wij ook aan in welke gevallen een bouwstop wordt opgelegd. Het is niet ondenkbaar 
dat een bouwstop volgt naar aanleiding van een verzoek om handhaving. Het hoofdstuk over de 
bouwstop gaat voor hetgeen in dit hoofdstuk wordt beschreven. Met andere woorden: hieronder volgt, 
vanaf week 3, de werkwijze in die gevallen waarin een bouwstop niet wordt opgelegd. 

6.4.3 De Procedure 
Week 1 Ontvangst en voorbereiding 
In de eerste week na ontvangst van het verzoek om handhaving worden zes acties ondernomen: 

a. de zaak wordt ingevoerd in het systeem (bijvoorbeeld Squit, of Mozard); 
b. de zaak wordt toegewezen aan een behandelend ambtenaar; 
c. er wordt een ontvangstbevestiging gestuurd aan de verzoeker met daarin in ieder geval: 

a. een omschrijving van de procedure; 
b. een termijn waarbinnen in beginsel een besluit kan worden verwacht; 
c. een opsomming van mogelijke opschortende omstandigheden. 

d. er wordt een brief gestuurd naar de (mogelijke) overtreder, met daarin in ieder geval: 
a. de mededeling dat er een verzoek om handhaving is ingediend; 
b. afschrift van het verzoek en/of een korte weergave van de inhoud van het verzoek; 
c. een omschrijving van de procedure. 

e. dossiers van het betreffende perceel worden opgevraagd om te onderzoeken of er voor het 
betreffende bouwwerk wellicht in het verleden een vergunning is verleend; 

f. er wordt een opdrachtformulier uitgedraaid voor de buitendienst om een inspectie uit te voeren. 
 

De behandelend ambtenaar tekent deze brieven zelf. Hiervoor is een standaard ontwikkeld. 

Week 2 Inspectie en verslag 
In week twee voeren de medewerkers van de buitendienst een inspectie uit. Zij maken daarbij foto’s 

en een verslag met daarin: 

- locatie van het bouwwerk op het perceel en ten opzichte van de overige bouwwerken; 
- maatvoeringen; 
- verslag van gesprek met (mogelijke) overtreder.2 

 

Het verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de behandelend ambtenaar overhandigd. Hierbij hoeft niet 
te worden gewacht op het wekelijkse overleg. 

Week 3-4 Onderzoek 
In de weken drie en vier onderzoekt de behandelend ambtenaar of er sprake is van een “illegale” 

situatie. Er zijn verschillende conclusies mogelijk: 

a. het bouwwerk valt onder de categorie vergunningvrij; of 
b. het bouwwerk is vergunningplichtig, er is een vergunning verleend en er wordt/is gebouwd 

overeenkomstig de verleende vergunning; 

 
2 Zie ook paragraaf 4.4 
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c. het bouwwerk is vergunningplichtig, er is een vergunning verleend, maar er wordt in afwijking 
van de vergunning gebouwd; 

d. het bouwwerk is vergunningplichtig, er is geen vergunning verleend. 
 

Als situatie a of b zich voordoet, dan volgt een weigering van het verzoek om handhaving, wegens het 
ontbreken van een overtreding. 

In situatie c moeten we ons nog afvragen of de wijzigingen dermate ondergeschikt zijn, dat van 
handhavend optreden geen sprake zou moeten zijn. De regels daaromtrent zijn opgenomen in 
hoofdstuk 7. In dat geval zou ook een weigering moeten volgen. 

In de andere gevallen is de volgende stap het legalisatieonderzoek. 

Week 5-10 Legalisatieonderzoek of weigeren 
Legalisatieonderzoek 
Als er sprake is van een illegale situatie, dan wordt het legalisatieonderzoek opgestart. De zaak wordt 
overgedragen aan een bouwplantoetser met het verzoek om het bouwwerk te toetsen aan redelijke 
eisen van welstand en het bestemmingsplan/omgevingsplan. Hierbij is het controleverslag met foto’s 

van de buitendienstmedewerkers van groot belang.  

Als er sprake is van strijd met het bestemmingsplan en de afwijking niet past binnen het gemeentelijk 
beleid, dan wordt de zaak voorgelegd in het Bouwplanoverleg (BPO) dat wekelijks plaatsvindt met 
team Ruimte en Ontwikkeling. 

Tevens wordt de zaak, indien een vergunning voor bouwen vereist is, ter advisering voorgelegd aan 
de rayonarchitect van de welstandscommissie. 

Als het controleverslag niet voldoende informatie geeft om een legalisatieonderzoek op te baseren moet 
een nieuwe controle worden uitgevoerd. Als met een nieuwe controle deze gegevens ook niet boven 
water kunnen komen, dan moet de overtreder worden aangeschreven om deze gegevens aan te 
leveren. De termijn voor behandeling wordt dan opgeschort. De verzoeker krijgt hiervan bericht. 
 
Weigeren 
Als er geen overtreding geconstateerd is, dan volgt een weigering van het verzoek om handhaving. 
De behandelend ambtenaar stelt het besluit op. Het besluiten op verzoeken om handhaving is 
gemandateerd aan de Concernmanager.  

Het besluit bevat in ieder geval het volgende: 

- mededeling dat er een verzoek om handhaving is ontvangen + korte omschrijving ervan; 
- korte aanduiding van de inspectie en de bevindingen; 
- besluit; 
- wettelijke grondslag; 
- bezwaarclausule; 
- motivering. Bijvoorbeeld: 

o gebouwd conform vergunning; 
o afwijkingen ondergeschikt (zie hoofdstuk twee); 
o bouwwerk is vergunningvrij.  

 

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Het proces eindigt in dat geval hier. Alles wat hieronder staat 
betreft de situatie waarin er wel sprake is van een illegale situatie. 

Week 11-12 Vooraankondiging en concept besluit 
Na het legalisatieonderzoek stelt de behandelend ambtenaar de vooraankondiging op en het concept 
besluit. Deze worden gestuurd naar verzoeker en overtreder. 
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Vooraankondiging 
De vooraankondiging bevat in ieder geval het volgende: 

- mededeling dat er een verzoek om handhaving is ontvangen + korte omschrijving ervan; 
- korte aanduiding van de inspectie en de bevindingen; 
- conclusie strijdige situatie; 
- voornemen om bijgevoegd besluit te nemen; 
- mogelijkheid zienswijzen indienen (termijn twee weken). 

 
Conceptbesluit 
Het conceptbesluit bevat in ieder geval het volgende: 

- mededeling dat er een verzoek om handhaving is ontvangen + korte omschrijving ervan; 
- korte aanduiding van de inspectie en de bevindingen; 
- besluit; 
- wettelijke grondslag; 
- bezwaarclausule; 
- motivering: 

o wettelijk kader; 
o beginselplicht handhaving; 
o toetsingsgronden vergunning; 

- uitkomst legalisatieonderzoek; 
- mogelijkheden om dwangsom/bestuursdwang te voorkomen: 

o afbreken; 
o terugbrengen naar vergunningvrij; 
o indienen aanvraag om vergunning (indien uitslag legalisatieonderzoek daartoe 

aanleiding geeft). Dit schort het handhavingproces op. 
Week 13-14 termijn voor zienswijze 
Gedurende deze twee weken staat de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen. 

Week 15-17 Zienswijze zitting 
Het is binnen Tynaarlo gebruikelijk om, als betrokken partijen er behoefte aan hebben, een zienswijze 
zitting te beleggen. Van de zitting wordt een verslag gemaakt. 

Als er geen zienswijzen worden ingediend, dan vervalt deze fase logischerwijs. De procedure wordt 
dan met twee weken verkort. 

Week 18-21 Besluit 
Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijze zitting nog een extra inspectie door de 
buitendienst noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar stelt vervolgens het besluit op. Dit bevat in 
ieder geval: 

- mededeling dat er een verzoek om handhaving is ontvangen + korte omschrijving ervan; 
- korte aanduiding van de inspectie en de bevindingen; 
- besluit; 
- wettelijke grondslag; 
- bezwaarclausule; 
- motivering: 

o wettelijk kader; 
o beginselplicht handhaving; 
o toetsingsgronden vergunning; 

- omschrijving zienswijzen en reactie daarop; 
- uitkomst legalisatieonderzoek; 
- mogelijkheden om dwangsom/bestuursdwang te voorkomen: 

o afbreken; 
o terugbrengen naar vergunningvrij; 
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o indienen aanvraag om vergunning (indien uitslag legalisatieonderzoek daartoe 
aanleiding geeft). Dit schort het handhavingsproces op. 

6.5 Gebruik  
In deze paragraaf wordt de handhavingprocedure beschreven bij een verzoek om handhaving tegen 
gebruik dat strijdig is met het bestemmingsplan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het 
permanent bewonen van recreatiewoningen en ander strijdig gebruik. De bewijslast die in de 
jurisprudentie bij de gemeente is neergelegd omtrent bewoning recreatiewoningen is dusdanig dat een 
onderzoek over meerdere maanden, soms wel tot anderhalf jaar, nodig is. Bovendien zijn we dan ook 
gebonden aan inspecties die met name buiten het kampeer seizoen plaatsvinden. 

Week 1 Ontvangst en voorbereiding 
In de eerste week na ontvangst van het verzoek om handhaving worden zes acties ondernomen: 

• de zaak wordt ingevoerd in het systeem (bijvoorbeeld Squit of Mozard); 
• de zaak wordt toegewezen aan een behandelend ambtenaar; 
• er wordt een ontvangstbevestiging gestuurd aan de verzoeker met daarin in ieder geval: 

a. een omschrijving van de procedure; 
b. een termijn waarbinnen in beginsel een besluit kan worden verwacht; 
c. een opsomming van mogelijke opschortende omstandigheden. 

• er wordt een brief gestuurd naar de (mogelijke) overtreder, met daarin in ieder geval: 
a. de mededeling dat er een verzoek om handhaving is ingediend; 
b. afschrift van het verzoek en/of een korte weergave van de inhoud van het verzoek; 
c. een omschrijving van de procedure. 

• dossiers van het betreffende perceel worden opgevraagd; 
• er wordt een opdrachtformulier uitgedraaid voor de buitendienst om een inspectie uit te voeren. 

 

De behandelend ambtenaar tekent deze brief zelf. Hiervoor is een standaard ontwikkeld. Deze is in de 
bijlage opgenomen. 

Ontvankelijkheid 
Met name bij een verzoek om handhavend op te treden tegen strijdig gebruik is van belang dat het 
verzoek een duidelijke omschrijving bevat van de strijdige activiteiten. Het is voor het plannen van 
inspecties handig om te weten of er een terugkerend patroon bestaat van het litigieuze gebruik. Ook is 
het relevant om vooraf de frequentie van het gebruik te weten. Als de verzoeker aangeeft dat er drie 
dagen per jaar (verspreid over het jaar) bepaalde activiteiten plaatsvinden, dan is het zeer wel 
mogelijk dat er geen sprake is van een ruimtelijk relevante afwijking van het bestemmingsplan, het 
verzoek zal dan wellicht al direct kunnen worden afgewezen. 

Week 2-5 Inspectie en verslag 
In week twee tot en met vijf voeren de medewerkers van de buitendienst een inspectie uit. Zij maken 
daarbij foto’s en een verslag met daarin hun bevindingen. Het verslag wordt zo spoedig mogelijk aan 
de behandelend ambtenaar overhandigd. Hierbij hoeft niet te worden gewacht op het wekelijkse 
constateringoverleg. 

Het aantal controles dat nodig is om een definitief oordeel te kunnen vellen, is afhankelijk van het 
soort gebruik, waartegen opgetreden moet worden. Over het algemeen moet een periode van vier 
weken afdoende worden geacht. Als er meer tijd nodig is, dan schort logischerwijs de termijn ook op. 

Week 6-7 Onderzoek 
In de weken zes en zeven onderzoekt de behandelend ambtenaar of er sprake is van een “illegale” 

situatie. Er zijn verschillende conclusies mogelijk: 

a. het gebruik past binnen het bestemmingsplan (inclusief overgangsrecht); of 
b. het gebruik is strijdig met het bestemmingsplan, hiervoor is ontheffing verleend en het gebruik 

is overeenkomstig de ontheffing; of 
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c. het gebruik is strijdig met het bestemmingsplan, er is een ontheffing verleend, maar het gebruik 
wijkt af van de ontheffing; 

d. het gebruik is strijdig en er is geen ontheffing verleend. 
 

Als situatie a of b zich voordoet, dan volgt een weigering van het verzoek om handhaving, wegens het 
ontbreken van een overtreding. 

In de andere gevallen is de volgende stap het legalisatieonderzoek.  

Week 8-13 Legalisatieonderzoek of weigeren 
 
Legalisatieonderzoek 
Als er sprake is van een illegale situatie, dan wordt het legalisatieonderzoek opgestart. De zaak wordt 
voorgelegd aan de collega’s van fysiek beleid en eventueel milieu en veiligheid met het verzoek om te 

toetsen of de situatie kan worden gelegaliseerd.  

Weigeren 
Als er geen overtreding geconstateerd is, dan volgt een weigering. De behandelend ambtenaar stelt 
het besluit op. Het besluiten op verzoeken om handhaving is gemandateerd aan de Manager.  

Het besluit bevat in ieder geval: 

- mededeling dat er een verzoek om handhaving is ontvangen + korte omschrijving ervan; 
- korte aanduiding van de inspectie en de bevindingen; 
- besluit; 
- wettelijke grondslag; 
- bezwaarclausule; 
- motivering.  

Het proces eindigt in dat geval hier. Alles wat hieronder staat betreft de situatie waarin er wel sprake is 
van een illegale situatie. 

Week 14-15 Vooraankondiging en concept besluit 
Na het legalisatieonderzoek stelt de behandelend ambtenaar de vooraankondiging op en het concept 
besluit. Deze worden gestuurd naar verzoeker en overtreder. 

Vooraankondiging 
De vooraankondiging bevat in ieder geval het volgende: 

- mededeling dat er een verzoek om handhaving is ontvangen + korte omschrijving ervan; 
- korte aanduiding van de inspectie en de bevindingen; 
- conclusie strijdige situatie; 
- voornemen om bijgevoegd besluit te nemen; 
- mogelijkheid zienswijzen indienen (termijn twee weken). 

 
Conceptbesluit 
Het concept besluit bevat in ieder geval het volgende: 

- mededeling dat er een verzoek om handhaving is ontvangen + korte omschrijving ervan; 
- korte aanduiding van de inspectie en de bevindingen; 
- besluit; 
- wettelijke grondslag; 
- bezwaarclausule; 
- motivering: 

o wettelijk kader; 
o beginselplicht handhaving; 
o toetsingskader ontheffing; 
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- uitkomst legalisatieonderzoek; 
- mogelijkheden om dwangsom/bestuursdwang te voorkomen: 

o gebruik staken; 
o indienen verzoek om ontheffing (indien uitslag legalisatieonderzoek daartoe aanleiding 

geeft). Dit schort het handhavingproces op. 
Week 16-17 termijn voor zienswijze 
Gedurende deze twee weken staat de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen. 

Week 18-20 Zienswijze zitting 
Het is binnen Tynaarlo gebruikelijk om, als betrokken partijen er behoefte aan hebben, een zienswijze 
zitting te beleggen. Van de zitting wordt een verslag gemaakt. 

Als er geen zienswijzen worden ingediend, dan vervalt deze fase logischerwijs. De procedure wordt 
dan met twee weken verkort. 

Week 21-24 Besluit 
Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijze zitting nog een extra inspectie door de 
buitendienst noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar stelt vervolgens het besluit op. Dit bevat in 
ieder geval: 

- mededeling dat er een verzoek om handhaving is ontvangen + korte omschrijving ervan; 
- korte aanduiding van de inspectie en de bevindingen; 
- besluit; 
- wettelijke grondslag; 
- bezwaarclausule; 
- motivering: 

o wettelijk kader; 
o beginselplicht handhaving; 
o toetsingskader ontheffing; 

- omschrijving zienswijzen en reactie daarop; 
- uitkomst legalisatieonderzoek; 
- mogelijkheden om dwangsom/bestuursdwang te voorkomen: 

o gebruik staken; 
o indienen verzoek om ontheffing (indien uitslag legalisatieonderzoek daartoe aanleiding 

geeft). Dit schort het handhavingproces op. 

6.6 Last onder dwangsom 
Voor de hoogte van de op te leggen last onder dwangsom wordt verwezen naar hetgeen in hoofdstuk 
7 daaromtrent is opgenomen. 
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Hoofdstuk 7 Handhavingsstrategie bouwen en (ruimtelijk) gebruik 

7.1 Inleiding 
Samengevat heeft de wetgeving op het gebied van bouwen als doel dat er veilige, gezonde en 
bruikbare bouwwerken worden opgericht die geen afbreuk doen aan de omgeving. Het ligt in de rede 
dat onze handhavingsstrategie aansluit bij die doelen. 

Onder ruimtelijk gebruik wordt in dit kader verstaan hetgeen in het bestemmingsplan/omgevingsplan is 
geregeld. Dat kan gaan om bouwregels, maar ook om gebruiksvoorschriften en vergunningstelsels die 
in een bestemmingsplan/omgevingsplan opgenomen (kunnen) worden. Bij het laatste moet 
bijvoorbeeld gedacht worden aan vergunningstelsels voor het uitvoeren van werkzaamheden als 
graven en verharden e.d. 

7.2 Wanneer is er sprake van bouwen in afwijking van de vergunning? 
Niet iedere afwijking van een verleende vergunning levert een overtreding op. Het is mogelijk om 
tijdens de bouw van een bouwwerk vergunningvrije bouwwerken te plaatsen. Je kan bijvoorbeeld een 
vergunning hebben voor een woning en tijdens de bouw vergunningvrij een aanbouw realiseren.  

Als er wordt gebouwd in afwijking van een verleende vergunning wordt altijd eerst gekeken of de 
afwijking/wijziging past onder de vergunningvrije activiteiten. 

NB! Hierbij geldt dat de regels voor vergunningvrij niet gelden als op het perceel al sprake is van een 
overtreding. Dit betekent dat als op een perceel een bouwwerk is geplaatst zonder vereiste 
vergunning, of wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan, er op dat perceel geen 
vergunningvrije bouwwerken mogelijk zijn. 

Als geconstateerd wordt dat een afwijking vergunningplichtig is dan onderzoeken we altijd voor de 
afwijking alsnog een vergunning verleend kan worden (legalisatie-onderzoek). 

7.3 Legalisatieonderzoek 
Naar aanleiding van een geconstateerde overtreding wordt onderzocht of legalisatie mogelijk is. De 
uitkomst van dat legalisatieonderzoek bepaalt het karakter en de inhoud van de brief alsmede het 
verdere verloop van de procedure. Er zijn twee soorten legalisatieonderzoeken: het ruimtelijke en het 
bouwtechnische onderzoek. Beide kunnen overigens gelijktijdig plaatsvinden. 

Bij het ruimtelijk onderzoek wordt aan de hand van het bestemmingsplan/omgevingsplan en/of de 
welstandsnota getoetst of de verwachting is dat voor de strijdige situatie een vergunning verleend kan 
worden.  

Bij het bouwtechnische onderzoek is het Bouwbesluit/Besluit bouwwerken leefomgeving het 
toetsingskader. Daarbij wordt met name gekeken of de wijzigingen akkoord zijn. Is dat het geval, dan 
zal er geen nadere actie nodig zijn, omdat het niet gaat om uiterlijke wijzigingen.  

Zijn de wijzigingen niet akkoord dan zal de overtreder alsnog moeten bouwen conform vergunning of 
moeten komen met een plan dat wel voldoet.  

7.4 Keuze bestuursdwang/dwangsom 
7.4.1 Hoofdregel 
Wij hanteren als hoofdregel dat tijdens de handhavingprocedure gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen. 

7.4.2 Uitzonderingen 
Uiteraard zijn er uitzonderingen op de hoofdregel. De wettelijke uitzondering is dat het instrument van 
de last onder dwangsom niet wordt gebruikt als de vereiste spoed zich er tegen verzet, dus als direct 
ingrijpen is vereist. 
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Daarnaast is hetgeen in hoofdstuk 8 staat over het opleggen van een bouw- en sloopstop een 
uitzondering op de hoofdregel. 

Tenslotte wordt in dit kader die situatie genoemd waarin de last onder dwangsom geen effect heeft of 
de verwachting is dat het geen effect zal hebben. Daar is bijvoorbeeld sprake van als er al een of 
meerdere  dwangsommen in hun geheel zijn verbeurd, zonder dat de overtreder tot beëindiging van 
de strijdige situatie over gaat. 

7.5 Bepalen hoogte dwangsom 
De Algemene wet bestuursrecht geeft aan dat een last onder dwangsom ertoe strekt de overtreding 
ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel herhaling van de overtreding te voorkomen. Hierbij 
geldt dat de hoogte van de dwangsom in redelijke verhouding moet staan tot de zwaarte van het, door 
de overtreding van het wettelijke voorschrift, geschonden belang en anderzijds de beoogde werking 
van de dwangsomoplegging. 

De beoogde werking van de last onder dwangsom is o.a. het voorkomen van: 

- gevaar; 
- schade aan (volks)gezondheid; 
- overlast; en/of 
- kapitaalvernietiging. 

De strijdigheid die door onze mensen kan worden geconstateerd heeft betrekking op het bouwen, het 
bouwen in afwijking van een vergunning, het bouwen zonder vergunning en het gebruik van 
gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (zonder dat er sprake is van 
bouwwerkzaamheden). Hieronder wordt per geval aangegeven hoe de hoogte van de dwangsom 
wordt bepaald. 

7.6 Bouwen in afwijking van een vergunning 
7.6.1 Vier varianten 
Bij bouwen in afwijking van een vergunning onderscheiden wij 4 varianten: 

1. de afwijking heeft betrekking op voorschriften mbt constructie-onderdelen en/of de 
(brand)veiligheid; 

2. de afwijking heeft betrekking op voorschriften mbt gezondheid; 
3. de afwijking heeft betrekking op voorschriften van het bestemmingsplan: 

o peilhoogte; 
o bouwhoogte; 
o rooilijnen/locatie; 
o gebruikvoorschriften; 
o etcetera; 

4. de afwijking heeft betrekking op welstandsaspecten; 
 

Vaak doet zich een combinatie van genoemde varianten voor. Iedere variant levert € 100,- euro aan 
dwangsom op, maximaal € 400,- in totaal dus. 

7.6.2 Soort bouwwerk is verzwarende factor 
Bij het bepalen van de hoogte van een dwangsom moet worden gekeken naar het geschonden 
belang. De zwaarte van het geschonden belang is met name afhankelijk van het soort bouwwerk dat 
wordt opgericht. De impact van een uiterlijke wijziging van een woning is nu eenmaal groter dan die 
van een carport en daardoor is ook een hogere dwangsom gerechtvaardigd. 

Bij de prioritering van de intensiteit van de toets aan het Bouwbesluit wordt uitgegaan van zes soorten 
bouwwerken. Het is logisch om bij de bepaling van de hoogte van de dwangsom ook van deze zes 
soorten uit te gaan. Niet iedere variant uit paragraaf 7.6.1 zal zich voordoen bij alle bouwwerken: 
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  Brug 
Utiliteit/bedrijfsgebouw 
met mensen 

Woning 
etcetera 

Utiliteit/bedrijfsgebouw 
zonder mensen Vergroten woning 

Bouwwerk 

overig 

Constructie/brandveiligheid x x x x x  x 

Gezondheid  - x x  - x  - 

Bestemmingsplan x x x x x x 

Welstand x x x x x x 

Totaal 300 400 400 300 400 300 

 
Voor het bepalen van de prioriteiten in de handhaving maken wij gebruik van een risicomatrix. Hieruit 
kunnen vier prioriteiten rollen: 

1. Laag; 
2. Gemiddeld; 
3. Groot; 
4. Heel groot. 

 

De score die uit het invullen van de risicomatrix rolt, levert de verzwarende factor op. Bij een lage 
score geldt factor 1, bij een gemiddelde score factor 2 etcetera. 

Bovenstaande heeft gevolgen voor de maximaal te verbeuren dwangsom. 

Soort Bouwwerk Verzwarende  

factor 

Minimale 
dwangsom (per 
constatering) 

Maximale 
dwangsom 
(per 
constatering) 

Minimaal 
bedrag 
totaal 

Maximaal 
bedrag totaal 

Bruggen; 4 400 (100*4) 1200 
(300*4) 

10.000 30.000 

Utiliteitsgebouw, 
verzorgingshuis/woonzorgcentrum/bedrijfsgebouw; 

4 400 1600 10.000 40.000 

Woning vrijstaand, woongebouw, recreatiewoning; 3 300 1200 7.500 30.000 

Utiliteitsgebouw/bedrijfsgebouw zonder mensen; 3 300 1200 7.500 30.000 

Vergroten woning, aanbouw, dakkapel, 
dakopbouw, bijgebouw; 

3 300 1200 7.500 30.000 

Carport, overige bouwwerken. 2 200 600 5000 15.000 

7.7 Bouwen zonder vergunning 
Als er gebouwd wordt zonder vergunning staat vooraf vast dat de gehele toets aan de 
weigeringsgronden van de Wabo nog plaats moet vinden.  

Als geconstateerd wordt dat ergens gebouwd wordt zonder dat er een vergunning is verleend is vaak 
onduidelijk hoe het bouwwerk er uiteindelijk uit komt te zien. Meestal kunnen we slechts constateren 
dat het om een vergunningplichtig bouwwerk gaat. 

In dergelijke gevallen is het opleggen van een bouwstop een serieuze optie. In hoofdstuk 8 wordt de 
procedure omtrent de bouwstop verder uitgewerkt. 



   

 36 

Het komt ook voor dat een bouwwerk al helemaal klaar is. Omdat in een dergelijk geval op alle 
gebieden een overtreding plaatsvindt (veiligheid, gezondheid, bestemmingsplan, welstand) wordt voor 
wat betreft de dwangsom aangesloten op de hierboven aangegeven maximale hoogtes. 

7.8 Gebruik 
7.8.1 Bestemmingsplan en Bouwbesluit 
Het is ook mogelijk dat er sprake is van strijdig gebruik van bouwwerken/gronden. Strijdig gebruik 
heeft niet alleen betrekking op het bestemmingsplan, maar ook op het Bouwbesluit. Dit gaat namelijk, 
bij het stellen van voorschriften, uit van het gebruik dat wordt gemaakt van een bouwwerk of gedeelte 
daarvan. Zo gelden voor een gebouw met een industriefunctie (deels) andere eisen dan gebouwen 
met een zorgfunctie. 

Als het strijdige gebruik in combinatie met bouwen gebeurt, dan zijn de aspecten bestemmingsplan en 
Bouwbesluit meegenomen in de bovenstaande werkwijze. 

Als er geen sprake is van bouwwerkzaamheden en de strijdige situatie dus sec ontstaat door het 
gebruik van het bouwwerk en de gronden, dan wordt de hoogte van de last onder dwangsom bepaald 
overeenkomstig het gestelde in de paragrafen 7.8.2 en 7.8.3.  

7.8.2 Soorten strijdig gebruik 
Wij onderscheiden in dit kader vier soorten: 

• het gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen (waaronder bijvoorbeeld 
ook het gebruiken van gronden als tuin behoort); 

• het gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten; 
• overig gebruik; 
• uitvoeren van een werk. 

 
7.8.3 Hoogte dwangsom 
Voor het bepalen van de hoogte van de dwangsom wordt € 100,- gerekend voor het onderdeel 
Bouwbesluit en € 100,- voor het onderdeel bestemmingsplan. Als beide onderwerpen aan de orde zijn 
is de minimale dwangsom dus € 200,-. 

Net als bij het onderwerp bouwen is er sprake van verzwarende factoren.  

 Bestemmings-
plan 

Bouwbesluit Minimaal Maximaal Factor Minimaal 
per keer 

Maximaal 
per keer 

Minimaal 
totaal 

Maxi-
maal 
totaal 

Illegale 
bewoning 

100 100 100 200 3 300 600 7500 15000 

Illegale 
bedrijven 

100 100 100 200 4 400 800 10000 20000 

Overig 
gebruik 

100 100 100 200 3 300 600 7500 15000 

Uitvoeren 
van een 
werk 

100 Nvt 100 100 3 300 300 7500 7500 

7.9 Begunstigingstermijnen 
Binnen de gemeente Tynaarlo wordt in beginsel een termijn van zes weken gesteld om een 
overtreding te beëindigen. Deze termijn kan worden verlengd indien de situatie daarom vraagt. 
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Hiervan zal bijvoorbeeld sprake zijn als een illegaal bouwwerk zal worden gesloopt als een nieuw 
bouwwerk is opgericht. Ook weersomstandigheden kunnen aanleiding zijn om termijnen te verlengen. 

Anderzijds kan er ook sprake zijn van het verkorten van een termijn. Hiervan is sprake als bijvoorbeeld 
de veiligheid, gezondheid in het geding zijn of sprake is van een daarmee vergelijkbare situatie.  
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Hoofdstuk 8 Bouw- en sloopstop 

8.1 Inleiding 
Indien er wordt gebouwd en/of gesloopt zonder of in afwijking van een vergunning heeft de gemeente 
de mogelijkheid om handhavend op te treden. Dit kan bijvoorbeeld door het opleggen van een “bouw- 
of sloopstop” (hierna: bouwstop).  

8.2 Wanneer wel en wanneer niet 
8.2.1 Legalisatieonderzoek? 
De aard van de bouwstop brengt met zich mee dat de bouwstop niet voorafgegaan hoeft te worden 
door een onderzoek naar eventuele legalisatiemogelijkheden. In principe is het bouwen/slopen zonder 
vergunning voldoende om over te gaan tot het stilleggen van de werkzaamheden. 

Met de bouwstop wordt gerealiseerd dat per direct een einde wordt gemaakt aan de overtreding, het 
bouwen/slopen zonder vergunning. Uit jurisprudentie blijkt dat de Raad van State het aanvaardbaar 
acht dat een bouwstop gepaard gaat met het opleggen van een last onder dwangsom. De bouwstop 
bewerkstelligt de stillegging van de bouwwerkzaamheden, de last onder dwangsom ziet op het 
voorkomen van het opnieuw aanvangen van de werkzaamheden. 

De Raad van State heeft aangegeven dat bijzondere omstandigheden ertoe kunnen leiden dat het 
gebruik van de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom onevenredig is in 
verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Dat is bijvoorbeeld het geval als voor de afwijking een 
vergunning is aangevraagd die op het punt staat om te worden verleend.  

8.2.2 Geen limitatieve opsomming 
Het is niet mogelijk om op voorhand een limitatieve opsomming te geven van situaties waarin een 
bouwstop per definitie wordt opgelegd. We kiezen dan ook voor een meer algemeen geformuleerd 
beleidsstandpunt waar enkele voorbeelden bij worden gegeven. 

De strijdigheid die door onze mensen kan worden geconstateerd heeft betrekking op het bouwen 
zonder of in afwijking van een vergunning. 

8.2.3 Bouwen zonder vergunning 
Het uitgangspunt is, dat als wij constateren dat er gebouwd wordt zonder vergunning, dat er een 
bouwstop wordt opgelegd. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld: 

• concreet zicht op legalisatie; 
• de bouw is nagenoeg klaar; 
• bij stoppen is mogelijk schade voor bouwer reëel (bijv waterschade, inbraakgevaar e.d.); 
• bij stoppen is mogelijk sprake van gevaarlijke situatie. 

 

Bij concreet zicht op legalisatie adviseren wij om te stoppen. Er wordt dus geen bouwstop opgelegd. 
Als er (nog) geen sprake is van concreet zicht op legalisatie leggen we in beginsel wel een bouwstop 
op.  

Het moge duidelijk zijn dat als er in het geheel geen aanvraag om vergunning is gedaan, er ook geen 
sprake is van concreet zicht op legalisatie. Als er wel een aanvraagprocedure loopt, kan dat wel het 
geval zijn. In paragraaf 3.9 is verder uitgewerkt wanneer sprake van concreet zicht op legalisatie (kan) 
zijn.  

8.2.4 Bouwen in afwijking van een vergunning 
Als wordt gebouwd in afwijking van een vergunning zal een bouwstop direct worden opgelegd: 

• indien sprake is van een direct gevaarlijke of overlast gevende situatie; 
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• als wordt gebouwd in afwijking van de voorwaarden van de vergunning: a) op het gebied van 
veiligheid (aanleveren constructiegegevens, wapening b) aangeven peil c) aangeven rooilijnen) 
en/of d) gezondheid (ventilatie, isolatie etcetera); 

• ter beperking van mogelijke schade en kapitaalvernietiging als een strijdige situatie onverhoopt 
niet kan worden gelegaliseerd. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruiken van een steen 
die afwijkt van de vergunning of nog niet is goedgekeurd door de welstandscommissie. 

 

De bouwstop zal niet worden opgelegd als de bouw zo goed als klaar is. In een dergelijke situatie 
wordt de vergunninghouder gewezen op het feit dat er gebouwd wordt in afwijking van de vergunning 
en dat het verstandig is om te wachten tot er duidelijkheid is over de legalisatiemogelijkheid. 

De bouwstop wordt eveneens niet opgelegd als de afwijking betrekking heeft op zaken die relatief 
makkelijk te verhelpen zijn, zoals een andere CV ketel dan in de EPC berekening is opgenomen, 
andere dakpannen etcetera. 

De bouwstop gaat in op het moment dat zij is opgelegd door de toezichthouder. Vanaf dat moment 
mag er niet verder gebouwd worden. Het is denkbaar dat wel toestemming wordt gegeven om, 
uiteraard op eigen risico, bepaalde werkzaamheden af te ronden. Hierbij kan gedacht worden aan 
wind- en waterdicht maken of maatregelen treffen om inbraakwerendheid te waarborgen. Dit is aan de 
toezichthouder om aan te geven. 

8.3 Wie is bevoegd 
De bevoegdheid tot het opleggen van een bouwstop ligt bij het college van burgemeester en 
wethouders. Binnen de gemeente Tynaarlo is deze bevoegdheid gemandateerd aan enkele 
toezichthouders en de Concernmanager. Veelal vindt bekrachtiging door het college plaats. 

8.4 De procedure 
De procedure voor het opleggen van een bouwstop is als volgt. Nadat een bevel tot stillegging is 
opgelegd, zal een juridisch medewerker dit bevel schriftelijk bevestigen. De bevestiging wordt 
ondertekend door de Concernmanager. Tevens zal de juridisch medewerker ervoor zorgdragen dat de 
bouwstop officieel bekrachtigd wordt in de eerstvolgende vergadering van het college van 
burgemeester en wethouders. De overtreder heeft de mogelijkheid om tegen dit besluit in bezwaar te 
gaan. 

Vervolgens zal door de bouwplantoetsers onderzocht worden in hoeverre het bouwwerk gelegaliseerd 
kan worden. Is legalisatie een mogelijkheid dan wordt de eigenaar/overtreder gevraagd een 
vergunning aan te vragen. Hierbij is het uiteraard mogelijk dat het oorspronkelijk beoogde bouwwerk 
niet precies hetzelfde is als het mogelijk te vergunnen bouwwerk. 

In de beschikking tot verlening van de vergunning, wordt tevens de bouwstop opgeheven. Als de 
vergunning o.g.v. de Wabo later in werking treedt, dan zal in de beschikking worden aangegeven dat 
de bouwstop eindigt op de eerste dag van de zevende week na verzending van het besluit. 

Is het niet mogelijk om het gebouwde te legaliseren, dan zal de eigenaar/overtreder het gebouwde: 

• moeten verwijderen en verwijderd houden; 
• in overeenstemming moeten brengen met de vergunning; of 
• terug moeten brengen naar vergunningvrije omvang.   

8.5 Dwangsom 
De praktijk heeft ons geleerd dat in veruit de meeste gevallen de bouwer zich aan een opgelegde 
bouwstop houdt. Als dat niet het geval is zal de dwangsom worden opgelegd. Voor de bepaling van de 
hoogte wordt verwezen naar hetgeen in hoofdstuk 7 is bepaald. De schriftelijke bevestiging van de 
bouwstop noemt het opleggen van de last onder dwangsom als sanctie tegen het schenden van de 
bouwstop.   
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Hoofdstuk 9  Brandveiligheid 

9.1 Wettelijke kaders 
9.1.1 drie bronnen 
De handhaving op het gebied van de brandveiligheid vindt zijn basis in de volgende documenten: 

• Bouwbesluit 2012/Besluit bouwwerken leefomgeving; 
• Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Besluit brandveilig gebruik); 
• Besluit omgevingsrecht. 

 
9.1.2 Bouwbesluit 2012 
Het Bouwbesluit 2012 geeft, voor zowel nieuwe als bestaande bouwwerken, onder andere 
voorschriften met betrekking tot: 

• sterkte van de constructie bij brand; 
• noodstroomvoorzieningen; 
• beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie; 
• beperking van uitbreiding van brand/rook; 
• compartimentering; 
• bestrijding van brand; 
• vluchtroutes; 
• etcetera. 

De voorschriften hebben betrekking op het bouwwerk zelf. 

Daarnaast richt het zich ook op installaties in een bouwwerk en op het gebruik van het bouwwerk. Het 
geeft bijvoorbeeld voorschriften met betrekking tot: 

• gedragingen van gebruikers van het bouwwerk; 
• toestellen en (brandmeld)installaties; 
• aankleding in besloten ruimtes; 
• brandwerendheid van stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen; 
• gebruiksmelding; 
• brandgevaarlijke stoffen; 
• etcetera. 

 
Het Bouwbesluit zal bij de invoering van de Omgevingswet worden vervangen door het Besluit 
bouwwerken leefomgeving.  
 
9.1.3 Besluit brandveilig gebruik  
Dit besluit is op 1 januari 2018 in werking getreden en vervangt de Brandbeveiligingsverordening. In 
het besluit zijn regels opgenomen over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke 
plaatsen en regels voor basishulpverlening op die plaatsen. Te denken valt aan (feest)tenten, 
tribunes, podia en andere bouwsels die kortstondig gebruikt worden en waar groepen mensen 
verblijven (evenementen).  

Onderwerpen die behandeld worden in het besluit zijn onder andere: 

• meldingplicht; 
• gebruikseisen; 
• voorschriften mbt installaties en organisatie. 
 

9.1.4 Besluit omgevingsrecht (Bor) 
In het Bor is opgenomen wanneer een gebruiksvergunning (omgevingsvergunning voor het 
brandveilig gebruiken van bouwwerken) vereist is. Deze AMvB komt met de invoering van de 
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Omgevingswet te vervallen. Het onderscheid tussen vergunning en melding voor brandveilig gebruik 
komt dan te vervallen. Alleen de melding blijft bestaan. 

9.2 Doel regelgeving 
Het doel van de regelgeving is drieledig. Ten eerste dient het om brandgevaarlijke situaties te 
voorkomen. Ten tweede is de regelgeving bedoeld om, als onverhoopt toch brand uitbreekt, de 
aanwezige personen een zo groot mogelijke kans te geven om het bouwwerk/de inrichting veilig te 
verlaten. Ten derde heeft de regelgeving als doel om bij brand de verspreiding ervan dusdanig te 
vertragen (en natuurlijk tijdig te detecteren) dat het kan worden bestreden voordat het bouwwerk/de 
inrichting en/of omliggende bebouwing afbrandt. 

9.3 Gevolgen niet naleving regelgeving 
Het gevolg van de niet naleving van de voorschriften is dat er in de gemeente bouwwerken staan die 
niet brandveilig zijn of niet brandveilig gebruikt worden. Dit verhoogt de kans op het ontstaan van 
brand en de kans dat er daarbij slachtoffers vallen. Hetzelfde geldt voor inrichtingen in de zin van het 
Besluit brandveilig gebruik. 

Bovendien kunnen ook derden de gevolgen van brand ondervinden. De rookontwikkeling kan 
gevolgen hebben voor de gezondheid van bijvoorbeeld omwonenden, zeker als er gevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn. Daarnaast kunnen omliggende bouwwerken worden aangetast als de brand overslaat. 

De natuur kan eveneens schade oplopen als er gevaarlijke stoffen in het spel zijn. Bovendien kan het 
bluswater gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de visstand. 

Tenslotte is er een financiële component. Het blussen van brand brengt een kostenpost met zich mee 
die de gehele gemeenschap moet dragen. 

9.4 Doelstelling Handhavingsbeleid 
Doel van het handhavingsbeleid is: 

- Transparante handhaving, waarbij vooraf duidelijk is waar we controleren en wat we 
controleren; 

- Eenduidige handhaving, waarbij gelijke gevallen op dezelfde wijze worden afgehandeld en de 
basis van de te stellen termijnen en de hoogtes van een eventuele dwangsom, duidelijk te 
herleiden zijn op een bestuurlijk vastgesteld document; 

- Risicogestuurde handhaving, waarbij de prioritering op uniforme wijze plaatsvindt; 
- Het verbeteren van het naleefgedrag. 

9.5 Hoe bereiken we die doelen 
Om de doelen die in paragraaf 9.2 zijn genoemd te bereiken wordt een aantal stappen/maatregelen 
genomen: 

- We stellen (jaarlijks) van een uitvoeringprogramma op waarin tijd is gereserveerd voor de uit te 
voeren controles en de te bezoeken gebouwen; 

- Bij de controles hanteren we een standaard controlelijst; 
- We maken gebruik van een vastgestelde sanctiestrategie, deze is opgenomen in bijlage 10; 
- Er is een vastgestelde wijze waarop we de te bezoeken gebouwen prioriteren (ziem paragraaf 

9.6); 
- een wekelijks overleg met de toezichthouders waarin de uitgevoerde inspecties worden 

besproken en het vervolgtraject wordt afgestemd; 
- het geven van voorlichting, bijvoorbeeld tijdens inspecties maar soms ook in de vorm veelal een 

project van de VRD. 

9.6 Risicomatrix 
De gemeente maakt bij het vaststellen van haar prioriteiten gebruik van de risicomatrix. Voor het 
onderwerp brandveiligheid hebben we een andere werkwijze gekozen. Dit onderwerp heeft standaard 
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een hoge prioriteit. Het is echter niet mogelijk/nodig om alle gebouwen jaarlijks te controleren. In 2019 
heeft het college vastgesteld dat gebouwen als volgt worden geprioriteerd:  

1. Jaarlijks: alle (vergunning-/meldingplichtige) gebouwen waar nachtverblijf plaats vindt, zoals 
verzorgingstehuizen, zorgboerderijen, hotels en dergelijke; 

2. Eens per twee jaar: (vergunning-/meldingplichtige) gebouwen waar minderjarigen in 
verblijven, zoals scholen; 

3. Eens per drie jaar: overige (vergunning-/meldingplichtige) gebouwen. 
 

Opschalen van de controlefrequentie vindt ambtshalve plaats als de toezichthouder dit nodig acht. Dat 
is bijvoorbeeld het geval als: 

1. Er sprake is van slecht naleefgedrag; 
2. Het gebouw als complex wordt ervaren. 

9.7 Sanctiestrategie  
Tijdens een inspectie worden diverse onderwerpen gecontroleerd. In bijlage 10 is een overzicht 
opgenomen van de onderdelen waarop toezicht wordt gehouden. In dat overzicht is tevens 
aangegeven welke sanctiestrategie wordt gevolgd. De verschillende sancties zijn behandeld in 
hoofdstuk 3. 
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Hoofdstuk 10. Hardheidsclausule 

10.1 Hoofdregels 
In dit handboek worden op diverse onderwerpen uitgangspunten en hoofdregels geformuleerd. Zo 
wordt bijvoorbeeld aangegeven hoe de hoogte van de dwangsom wordt berekend, wat de te stellen 
termijnen zijn en wanneer een afwijking van een vergunning ondergeschikt wordt geacht. 

10.2 Hardheidsclausule 
Het handboek is met name bedoeld als richtlijn voor de handhaving. Het geeft met andere woorden 
weer hoe in het algemeen het handhaving proces verloopt en op welke wijze bepaalde keuzes worden 
gemaakt. 

Het is mogelijk dat daar in een individuele zaak afgeweken wordt. Dit wordt geacht binnen het 
mandaat van de betreffende regeling te vallen. Bijvoorbeeld: het ondertekenen van een 
vooraankondiging last onder dwangsom is gemandateerd aan de manager. In deze nota staat dat 
termijnen in beginsel 6 weken bedragen. Als in een individueel geval een langere of kortere termijn 
wordt gesteld, dan is de manager ook bevoegd om deze brief te ondertekenen.  

Een langere termijn kan bijvoorbeeld gegeven worden als een overtreder aangeeft de overtreding te 
willen beëindigen, maar dit niet binnen de gebruikelijke termijn kan doen. Uiteraard wordt ook gekeken 
naar eventuele nadelige gevolgen van een langere termijn voor de omgeving en/of derden. 

Van afwijken ten nadele van de geadresseerde zal sprake zijn: 

• bij gevaar voor de veiligheid van gebruikers of omwonenden van een perceel en/of bouwwerk; 
• als de overtreding door haar aard een korte instandhouding kent (bijvoorbeeld het eisen van 

staking van tijdelijk gebruik); 
• als overtreder aangeeft dat hij/zij niet aan de last zal voldoen; 
• als in het voortraject al langere termijnen zijn gesteld. 

10.3 Voldoen aan verzoek 
De hoofdregel is dat de overtreding moet zijn beëindigd binnen de termijn die in de aanschrijving is 
opgenomen. Er zijn situaties denkbaar waarin het beëindigen van de overtreding mede afhankelijk is 
van een derde. Te denken valt aan het uitvoeren van een keuring van blusmiddelen of een 
dieselolietank. 

Als overtreder kan aantonen dat deze derde buiten de gestelde termijn, maar binnen korte tijd zal 
langskomen, dan heeft de behandelend ambtenaar de mogelijkheid om een nieuwe inspectie op te 
schorten.  

10.4 Gedeeltelijke nakoming 
Een aanschrijving richt zich op alle erin genoemde overtredingen. Dat betekent dat die dus ook allen 
binnen de genoemde termijn moeten zijn beëindigd. Het is mogelijk om, bij gedeeltelijke nakoming te 
kiezen voor een tussenstap. Dat betekent bijvoorbeeld een verlenging van de begunstigingstermijn. 
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Bijlage 1 Intern opdrachtformulier 
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Intern opdrachtformulier 
Handhavingnummer: <<Zaaknummer>> 

Omschrijving: <<Omschrijving aanvraag>> 

Aanvrager/eigenaar.: <<Handelsnaam aanvrager>> <<Naam aanvrager>> 

Adres: <<Adres aanvrager>> 

Post. / plaats: <<Postcode aanvrager>> <<Woonplaats aanvrager>> 

Kadastraal perceel gemeente <<Kadastrale gemeente>> sectie <<Sectie kadastraal object>> 
nummer <<Perceelnummer kadastraal object>> 

Reden verzoek Interne gegevens 

 klacht omwonende              Beh. ambtenaar:       

intern verzoek collega  Datum verzoek:       

 verzoek om handhaving Termijn:       

 anders namelijk:             

Naar aanleiding van (eventuele voorgeschiedenis of omschrijving) 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving vraag/verzoek aan toezicht 

 

 

 

 

 

 

Wat moet er worden opgenomen (in te vullen door juridisch cluster) 

Foto’s (kleur/zwart-wit):               ja      nee Plaatsbepaling                      ja     nee  

Maatvoering opnemen                ja      nee Materiaalgebruik                  ja      nee 

Afstand tot de perceelsgrens      ja      nee Controle gebruik                   ja      nee 
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Opname alle bouwwerken   ja      nee                 ja      nee 

Bevindingen toezichthouder 

Beh. ambtenaar :       Aanwezig bij de inspectie:       

Controle datum :       Op te nemen gegevens compleet     ja     nee 

Gesproken met:         

Afspraken :        

Rapportage van de bevindingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte om te tekenen 
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Constateringsoverleg  

Vervolgactie : 

 

 

 

Score in de LHS 
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Bijlage 2 Draaiboek bestuursdwang 
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2.1 Stappenplan bestuursdwang  
 
In bijlage 5, 7 en 9 zijn de stroomschema’s opgenomen van de verschillende handhavingstrajecten. 

Deze kunnen bij voortdurende overtreding leiden tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.  

 

Het is ook mogelijk dat er direct tot toepassing van bestuursdwang wordt overgegaan, zonder een 
voorafgaande last. Onderstaand stroomschema begint op het moment dat de last onder 
bestuursdwang al is opgelegd.  

 

1. De begunstigingstermijn loopt af 
Actie: de behandelend ambtenaar (veelal de juridisch medewerker handhaving) doet een verzoek aan 
toezichthouders om een inspectie uit te voeren.  

 

2. Uitvoeren controle 
Actie: De toezichthouder stelt een rapportage op, met omschrijving van de constateringen en foto’s.  

 

3. Overtreding is niet beëindigd: 
Actie: toepassen bestuursdwang voorbereiden: 

• opstellen brief mededeling toepassing bestuursdwang aan overtreder en/of degene die 
in staat is de overtreding te beëindigen. Daarin staat ook wanneer toepassen 
bestuursdwang plaats zal vinden. Door behandelend ambtenaar; 

• informeren portefeuillehouder. Door behandelend ambtenaar; 
• Informeer en betrek tijdig uitvoeringsinstanties (bijv. brandweer, politie, aannemer). 

Door behandelend ambtenaar; 
• Bij het meenemen van goederen/dieren: regel vervoer, opslagen, verzekering e.d. Door 

behandelend ambtenaar 
• Bij het binnentreden van woningen dient een machtiging aanwezig te zijn en moet 

verslag worden opgemaakt. Door behandelend ambtenaar; 
• Indien terreinen van derden moeten worden betreden, dan dit uiterlijk 48 uur van 

tevoren aan deze derden aankondigen. Door behandelend ambtenaar; 
• Moet de officier van justitie worden ingelicht? Door AOV-er; 
• Moet een persbericht worden opgemaakt? Door communicatie; 
• Registratie uren ambtelijke voorbereiding. Door alle betrokkenen.  

 

NB: Is binnen  6 weken na de bekendmaking van de sanctiebeschikking bezwaar aangetekend? Zo 
ja, wacht – indien de situatie het toelaat – met de uitvoering van de bestuursdwang tot er op het 
bezwaarschrift is beslist. Hetzelfde geldt voor het geval er een voorlopige voorziening bij de rechter is 
aangevraagd. 

 

4. Voer sanctie uit. 
 

5. Draag zorg voor schriftelijke vastlegging actie en eventueel meegenomen goederen Door 
toezichthouder 
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Actie: Rapport opstellen en draag aanvullend zorg voor foto/videovastlegging van de situatie voor, 
tijdens en na de uitvoering. De meegenomen goederen vervolgens opslaan en bewaren. Door 
toezichthouder; 

 

6. Worden de kosten van bestuursdwang bij de overtreder in rekening gebracht? Zo ja: 
Actie: Opstellen vooraankondiging met concept kostenbeschikking (artikel  5:26 lid 6 Awb). Na 
zienswijzen kan definitief besluit genomen worden. Bij vooraankondiging wordt een inningopdracht 
aangemaakt in Mozard. Kopie van correspondentie daarbij voegen. Door behandelend ambtenaar 

Actie: Indien er goederen zijn meegenomen dan in de beschikking aangeven waar de goederen zijn 
opgeslagen en dat ze tegen betaling van de kosten van de bestuursdwang zijn af te halen 
(retentierecht). Door behandelend ambtenaar 

 

Actie: In Mozard wordt een inningopdracht aangemaakt, met een kopie van de kostenbeschikking. 
Vandaaruit wordt de invordering afgehandeld. Behandelend ambtenaar houdt daarbij wel een vinger 
aan de pols. Dat kan per mail via debiteuren@aaenhunze.nl 

 

7. De opgeslagen goederen die niet worden opgehaald, kunnen worden verkocht of vernietigd. De 
termijn is twee weken tot drie maanden, behalve waar het gaat om bederfelijke waar of 
gevaarlijke stoffen (kortere termijn). Door behandelend ambtenaar 

 

Als overgegaan wordt tot bestuursdwang zonder voorafgaande last begint het stappenplan feitelijk bij 
stap 3.  

  

mailto:debiteuren@aaenhunze.nl
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2.2 Besluit vaststelling hoogte kosten bestuursdwang 
 

Wij hebben u op DATUM een last onder bestuursdwang opgelegd. Daarbij hebben wij aangegeven 
dat de kosten van de uitvoering van bestuursdwang op u verhaald zullen worden. Op DATUM hebben 
wij vastgesteld dat u niet aan de last heeft voldaan. Wij zijn vervolgens overgegaan tot de uitvoering 
van bestuursdwang. In deze brief stellen wij de hoogte van de kosten vast. 

 

Kosten bestuursdwang 

De kosten van de uitvoering van bestuursdwang stellen wij vast op € BEDRAG. Dit bedrag kan als 

volgt worden gespecificeerd:  

OPSOMMING KOSTEN 

 

U ontvangt binnenkort een acceptgiro 

 

Rechtsmiddelen 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending 
bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kunt u de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige 
voorziening te treffen. Voor de wijze waarop u in deze gevallen dient te handelen verwijzen wij u naar 
bijgevoegd informatieblad. 

 

Motivering 

Op DATUM hebben wij u de last op gelegd om uiterlijk DATUM + OMSCHRIJVING ACTIVITEIT. Onze 
medewerkers hebben op DATUM geconstateerd dat u niet aan deze last heeft voldaan. In de bijlage 
treft u het verslag van die inspectie aan. 

 

Wij zijn vervolgens overgegaan tot uitvoering van bestuursdwang. Daartoe hebben wij 
OMSCHRIJVING ACTIVITEITEN. In de bijlage treft u een overzicht aan van de werkzaamheden en de 
kosten die daarbij gemaakt zijn. Daar waar derden zijn ingehuurd hebben wij de factuur toegevoegd.   

 

Vragen 

Voor vragen kunt u contact opnemen met BEHANDELEND AMBTENAAR of één van ZIJN/HAAR 
collega’s. Zij zijn bereikbaar via 0592 266 662. 

Bijlage Protocol Invordering dwangsom 
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3.1 Inleiding 
Sinds 2009 geldt voor het innen van een verbeurde dwangsom het bestuursrecht in plaats van het 
privaatrecht. Dat betekent een wijziging van de werkwijze. Hieronder volgt een omschrijving van het 
wettelijk kader en het proces na oplegging van een last onder dwangsom. 

3.2 Wettelijk kader 
• 5:33 Awb bepaalt dat de verbeurde dwangsom moet worden betaald binnen zes weken nadat 

zij van rechtswege is verbeurd. 
o 4:97 Awb bepaalt dat een schuldenaar in verzuim is indien hij niet binnen de 

voorgeschreven termijn betaalt (zes weken ingevolge 5:33). 
o In 4:98 Awb is opgenomen dat zodra een schuldenaar in verzuim is, hij wettelijke rente 

verschuldigd is. Bedragen van minder dan 20 euro aan wettelijke rente hoeven niet 
betaald te worden. Bij uitstel van betaling en schorsing is nog steeds wettelijke rente 
verschuldigd tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald (4:101 Awb). 

o 4:99 Awb bepaalt dat het bedrag van verschuldigde wettelijke rente bij beschikking 
moet worden vastgesteld. 

• 5:37, eerste lid Awb bepaalt dat niet eerder kan worden aangemaand dan nadat een 
beschikking omtrent de invordering is gegeven. (in de andere leden van dit artikel is 
geregeld dat een belanghebbende een aanvraag om een invorderingsbeschikking kan 
indienen); 

o Artikel 5:37 is daarmee een lex specialis ten opzichte van artikel 4:112 lid 1 Awb. Daarin 
is bepaald dat eerst kan worden aangemaand als de schuldenaar in verzuim is (zes 
weken na het verbeuren van de dwangsom). De aanmaningstermijn is twee weken 
vanaf de dag na die waarop de aanmaning is verzonden. Daarin moet tevens worden 
vermeld dat bij het uitblijven van betaling deze kan worden afgedwongen door, op 
kosten van de schuldenaar uit te voeren, invorderingsmaatregelen. 

o 4:112 lid 3 en 4:113 Awb bepalen dat voor de aanmaning kosten mogen worden 
gerekend. De hoogte van deze kosten zijn benoemd in artikel 4:113 Awb.  

• 5:35 Awb bepaalt dat de bevoegdheid tot invordering verjaart door verloop van één jaar na de 
dag waarop zij is verbeurd. 

o Artikel 5:35 wijkt daarmee voor de dwangsommen expliciet af van artikel 4:104 Awb. 
Daarin staat dat verjaring plaatsvindt vijf jaar na de voorgeschreven betalingstermijn is 
verstreken. 

o 4:105 Awb bepaalt dat de verjaring kan worden gestuit door een daad van 
rechtsvervolging overeenkomstig 3:316, eerste lid Burgerlijk Wetboek (BW). In het 
tweede lid van dit artikel wordt bepaald dat erkenning de verjaring stuit tegen hem die 
erkent (schriftelijk laten erkennen van de schuld indien mogelijk) 

o 4:106 Awb bepaalt dat stuiting ook kan geschieden door een aanmaning, een 
beschikking tot verrekening, een dwangbevel of een daad van tenuitvoerlegging van 
een dwangbevel. 

o 4:110 Awb bepaalt dat de door stuiting een nieuwe verjaringstermijn gaat lopen die 
gelijk is aan de oorspronkelijke (één jaar 5:35 Awb) met aanvang van de volgende dag. 

• 5:38 Awb: als de last onder dwangsom wordt ingetrokken of vernietigd vervalt de 
invorderingsbeschikking. 

• 4:102 Awb bepaalt dat als is betaald uit hoofde van een beschikking die in bezwaar of beroep 
is vernietigd of gewijzigd, het bestuursorgaan over de termijn tussen betaling en terugbetaling 
de wettelijke rente verschuldigd is. Dit geldt ook indien het bestuursorgaan de beschikking tot 
betaling met terugwerkende kracht wijzigt of intrekt.  

 

Het besluit tot invordering is voor bezwaar en beroep vatbaar. 
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• 5:39 Awb bevat een ‘coördinatieregeling’ dan wel samenloopregeling voor bezwaar- en beroep 
tegen de last onder dwangsom en de invorderingsbeschikking. 

o 4:125 Awb bevat een ‘coördinatieregeling’ dan wel een samenloopregeling voor 

bezwaar- en beroep tegen de invorderingsbeschikking en bijkomende beschikkingen 
(bijv. verrekening, uitstel, vaststelling rente, kwijtschelding). 

3.3 Invorderingsproces 
3.3.1 het ontstaan van de betalingsverplichting 
In het gemeentelijk beleid is het vaak zo dat wij een dwangsom opleggen per dag dat geconstateerd 
wordt dat de overtreding voortduurt. Veelal worden 25 tijdseenheden aangehouden. Nadat de last 
onder dwangsom is opgelegd houdt de juridisch medewerker de begunstigingstermijn bij. Als die is 
verlopen wordt aan de toezichthouders gevraagd om een inspectie uit te voeren. De 
controlefrequentie bedraagt in beginsel (op grond van beleid): 

• eerste vier weken: een keer per week; 
• week vijf tot en met acht: twee keer per week; 
• daarna: drie keer per week. 

 

Als het aantal tijdseenheden minder bedraagt, kan de frequentie daarop worden aangepast. 

 

Van iedere inspectie wordt een verslag opgesteld en worden foto’s gemaakt. De betalingsverplichting 

ontstaat als niet of niet tijdig aan de last wordt voldaan. Een dwangsom verbeurt op grond van 5:33 
Awb van rechtswege. Dat betekent dat er geen extra handeling hoeft te worden verricht. Het 
constateren dat niet aan de last is voldaan, doet de betalingsverplichting ontstaan. 

3.3.2 Betalingstermijn, verzuim en verjaring 
Artikel 5:33 regelt naast de van rechtswege verbeuring, ook de betalingstermijn. Dat is zes weken 
nadat de dwangsom is verbeurd. Als niet binnen die termijn wordt betaald, is de overtreder in verzuim. 

 

Van belang is dat op grond van artikel 5:35 de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde 
dwangsom verjaart door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. Voor meer informatie 
wordt verwezen naar de paragraaf over verjaring.  

3.3.3 Invordering 
Na de eerste constatering dat niet aan e last is voldaan sturen we direct een invorderingsbeschikking. 
Daarin staat dat: 

- de dwangsom is verbeurd; 
- de betalingstermijn zes weken bedraagt, te rekenen vanaf datum verbeuring dwangsom; 
- er meer inspecties zullen worden uitgevoerd; 
- frequentie inspecties; 
- hoe betaald kan worden; 
- gevolgen niet betaling. 

 

De juridisch medewerker maakt in Mozard zaak voor invoering van het bedrag aan. Een afschrift van 
de invorderingsbeschikking wordt aan die zaak toegevoegd. 

 

De eventueel overige verbeurde dwangsommen worden in één invorderingsbesluit gebundeld. We 
kunnen ervoor om kiezen eerst een vooraankondiging te verzenden. De overtreder heeft dan twee 
weken de tijd om tegen het voornemen een zienswijze in te dienen.  
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De invordering wordt vervolgens door team belastingen uitgevoerd.  

 

NB als door omstandigheden de verjaring dreigt voordat de betalingstermijn van de laatste dwangsom 
is verlopen, dan vindt invordering eerder plaats.  

3.4 Stuiten verjaring 
Op grond van artikel 5:35 verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door 
verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. De verjaring kan echter worden gestuit. Dat 
kan op drie manieren: 

- een aanmaning; 
- het uitvaardigen van een dwangbevel; 
- een daad van ten uitvoerlegging van een dwangbevel. 

 

Om te voorkomen dat inning van de dwangsom niet meer mogelijk is, zal in het algemeen gekozen 
worden voor het instrument van de aanmaning. 

 

Overigens bepaalt artikel 4:105 dat de verjaring ook wordt gestuit door een daad van rechtsvervolging 
overeenkomstig artikel 316, eerste lid, van Boek 3 van het BW. Artikel 316, tweede lid, van Boek 3 van 
het BW is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

 

Het tweede lid van artikel 4:105 bepaalt dat erkenning van het recht op betaling de verjaring van de 
rechtsvordering stuit tegen hem die het recht erkent. 

 

De daadwerkelijke invordering wordt uitgevoerd door team belastingen. De juridisch medewerker 
handhaving monitort de voortgang. 
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3.5 Voorbeeld tekst invorderingsbesluit 
 

Bij beschikking van [datum beschikking] hebben wij een last onder dwangsom opgelegd met 
betrekking tot de volgende overtredingen: 

[overtredingen waarvoor dwangsom is opgelegd]. 

 

De last onder dwangsom is op grond van artikel 5:32b uit de Algemene wet bestuursrecht vastgesteld 
op [dwangsombedrag] [per overtreding] [tijdseenheid], met een maximum van [maximumbedrag 
dwangsom].  

 

Verbeuren dwangsom 

Op [datum controle] om is door onze toezichthouder geconstateerd dat de overtredingen nog niet door 
u of in opdracht van u zijn opgeheven. Om die reden heeft u op basis van de hiervoor vermelde 
beschikking één of meerdere dwangsommen verbeurd van in totaal [bedrag verbeurde 
dwangsommen]. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 

[specificatie verbeurde dwangsommen]. 

 

Invordering verbeurde dwangsom 

Door middel van deze brief delen wij u mede, dat wij tot invordering van de verschuldigde 
dwangsommen hebben besloten, omdat er naar ons oordeel geen sprake is van bijzondere 
omstandigheden op grond waarvan in dit geval afgezien zou moeten worden van het invorderen van 
deze gelden. 

 

Op basis van deze beschikking verzoeken wij u dan ook een bedrag ad [totaalbedrag], zijnde het 
hiervoor vermelde bedrag aan verschuldigde dwangsommen [bedrag dwangsommen] aan ons over te 
maken vóór [uiterste betaaldatum]. U ontvangt hiervoor binnenkort een acceptgiro. 

 

Rechtsmiddelen 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending 
bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kunt u de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige 
voorziening te treffen. Voor de wijze waarop u in deze gevallen dient te handelen verwijzen wij u naar 
bijgevoegd informatieblad. 

 

Gevolgen van niet betalen 

Wanneer u niet tijdig betaalt, bent u wettelijke rente verschuldigd over het verbeurde 
dwangsombedrag. Bovendien zullen wij in dat geval conform artikel 5:37, eerste lid, uit de Algemene 
wet bestuursrecht een besluit nemen over invordering van de verbeurde dwangsom. Blijft betaling ook 
na deze invorderingsbeschikking nog achterwege dan volgt een laatste aanmaning en tenslotte 
invordering door middel van dwangbevel. Voor de invordering wordt in dat geval een 
gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De kosten die wij daarvoor moeten maken, zullen naast het 
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dwangsombedrag, de kosten van aanmaning en de opgelopen wettelijke rente, op u worden verhaald. 
Wij vertrouwen op dit moment echter op uw betaling vóór de gestelde datum. 

 

Controlefrequentie (indien van toepassing) 

De dwangsom is u opgelegd voor iedere dag dat wij constateren dat de overtreding voortduurt. Wij 
zullen niet na iedere geconstateerde overtreding een brief sturen waarin wij u meedelen dat er een 
dwangsom is verbeurd. In plaats daarvan delen wij u hierbij mee wat de gebruikelijke 
controlefrequentie is in dergelijke gevallen: 

• eerste vier weken: een keer per week; 
• week vijf tot en met acht: twee keer per week; 
• daarna: drie keer per week. 

 

 

Vragen 

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met [contactpersoon], bereikbaar via telefoonnummer 0592 266 662. 

Bijlage 4 Protocol bestuurlijke boete  
 

4.1 Rapportage en zienswijzen 
Na een constatering maakt de betreffende toezichthouder een rapport op. Als de boete boven de 
grens van € 340,- ligt, dan is een dergelijk rapport verplicht. Het rapport wordt aangemerkt als een 
proces verbaal als het is opgemaakt door een Boa. De overtreder krijgt de mogelijkheid om 
zienswijzen in te dienen tegen de rapportage. Daarvoor krijgt hij in beginsel twee weken de tijd. 

 

In de begeleidende brief wordt overtreder de procedure meegedeeld. Waaronder toezending van het 
rapport naar de Officier van Justitie. 

 

4.2 Officier van Justitie 
Artikel 5:44 lid 2 Awb bepaalt dat als de gedraging tevens een strafbaar feit is, zij aan de officier van 
justitie wordt voorgelegd. Tenzij bij wettelijk voorschrift is bepaald, dan wel met het openbaar 
ministerie is overeengekomen, dat daarvan kan worden afgezien.  

 

De bestuurlijke boete mag pas door de gemeente worden opgelegd als:  

a. de officier van justitie aan het bestuursorgaan heeft medegedeeld ten aanzien van de overtreder 
van strafvervolging af te zien, of 

b. het bestuursorgaan niet binnen dertien weken een reactie van de officier van justitie heeft 
ontvangen. 

 

4.3 Termijn 
Het uitgangspunt is dat als van de overtreding een rapport is opgemaakt, het bestuursorgaan omtrent 
het opleggen van de bestuurlijke boete beslist binnen dertien weken na de dagtekening van het 
rapport. Deze beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de gedraging aan het 
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openbaar ministerie is voorgelegd, tot de dag waarop het bestuursorgaan weer bevoegd wordt een 
bestuurlijke boete op te leggen. 

 

4.4 Hoogte boete 
De hoogte van de boete wordt bepaald veelal bij wet bepaald. Zo is voor de Drank- en Horecawet de 
hoogte vastgelegd in het Besluit bestuurlijke boete Drank- en horecawet.  

 

4.5 Besluit en invordering 
Het opleggen van de boete is een besluit waartegen bezwaar en beroep open staat. Nadat het besluit 
is genomen, wordt een invorderingszaak aangemaakt in Mozard, daar wordt een kopie van het besluit 
aan toegevoegd. Invordering geschiedt vervolgens vanuit team belastingen. De juridisch medewerker 
handhaving monitort de voortgang. 

 

  



   

 59 

Bijlage 5 Stroomschema Handhavingstraject nav Vergunning 
  



   

 60 

  



   

 61 

  



   

 62 

Bijlage 6 Overzicht bouwwerken waarbij VRD wordt ingeschakeld 
 

De onderstaande bouwactiviteiten worden tijdens de vergunningprocedure ter beoordeling voorgelegd 
aan de brandweer. Bij toezicht/handhaving kan de VRD bij deze gebouwtypes om advies worden 
gevraagd.  

Wonen 

• Nieuwbouwproject – projectmatig bouwen dan één woning als steekproef ter beoordeling 
• Woningen > 500 m2 (zgn. megawoning) 
• Portiekflat 
• Woongebouwen met inpandige gangen 
• Woningen niet zelfstandige bewoners (bijzondere woonvorm) 
• Woningen niet zelfredzame bewoners (bijzondere woonvorm) 
• Bejaardenoorden (verzorgingstehuizen / bejaardenhuizen) 

Bijeenkomst 

• Theater, schouwburg, bioscoop, aula 
• Museum, bibliotheek 
• Buurthuis, ontmoetingscentrum, wijkcentrum 
• Gebedshuis 
• Tentoonstellingsgebouwen 
• Kantine, eetzaal 
• Café’s, discotheek, restaurant 
• Stationsgebouwen 
• Tijdelijke bouwsels 

Cel 

• Arrestantencellen 
• gevangenissen 

Gezondheidszorg 

• Verpleegtehuizen  
• Klinieken (poli-, psychiatrische) 
• Ziekenhuizen 
• Gezondheidsdiensten 

Industrie 

• Fabrieken 
• Loods, veem, opslagplaats 
• Studio’s 
• Schuur 
• Stal 

Kantoor 

• kantoorgebouwen 
Logies 

• Hotel 
• Pension / nachtverblijf 
• Dagverblijf 
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Onderwijs 

• Onderwijsinstellingen (basisschool, vervolgonderwijs) 
• Kinderdagverblijf 
• Peuterspeelzaal 

Sport 

• Sporthal 
• Gymzaal 
• Zwembad 
• Stadion 

Winkel 

• Winkel 
• winkelcentrum 
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Bijlage 7 Stroomschema Klacht of melding 
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Bijlage 8 Voorbeeld stappenplan informeel traject 
 

8.1 Start 
Naar aanleiding van een klacht, telefonisch contact met het KCC, vraag van collega’s etc. wordt een 

bezoek gebracht aan de inwoners die de hinder/overlast ervaren en/of contact met de gemeente 
gezocht hebben. Meestal gebeurt dit onaangekondigd. Het liefst dezelfde dag dat de klacht/melding is 
ingediend. Snelle reactie kan bij dragen aan de escalatie.  

8.2 Het eerste bezoek 
Het contact aan de deur is in de vorm van een vraag. Gesprekken doorlopen vaak de volgende 
stappen:  

1. Formeel voorstellen. De medewerker kan zich met een pasje van de gemeente legitimeren. 
2. Uitleggen wat de aanleiding van het bezoek is. Geef aan dat het bezoek is om 

achtergrondinformatie te krijgen. Vraag of het schikt of dat er een afspraak gemaakt moet 
worden.  

3. Geef de gesprekspartner de mogelijkheid om het hele verhaal te doen. Het gaat niet (alleen) 
om het feitenrelaas boven tafel te krijgen, het gaan om het verkrijgen van informatie om een 
totaalbeeld te krijgen van de situatie. Tijd, aandacht en begrip zorgen ervoor dat mensen zich 
serieus genomen voelen en vertrouwen krijgen in een goede oplossing. Ze staan open voor 
medewerking. 

4. Geef aan het eind van het gesprek aan wat de mogelijkheden zijn: starten van een formeel 
(handhavings)traject of overleg met de buren om te kijken of we gezamenlijk een oplossing 
kunnen vinden.  

Bij het informele traject gaat het meestal over de beleving van de  klager en minder over de klacht. Het 
gaat in deze fase gaat niet zozeer om wie gelijk heeft, maar meer naar het vinden van oplossingen. 

8.3 Overleg met wederpartij: het komen tot een oplossing 
Door met de wederpartij in contact te gaan begint de fase van meedenken. Er wordt informatie 
ingewonnen bij beide partijen en uitgewisseld. Regelmatig is het verkrijgen van inzicht voldoende om 
tot een wederzijdse oplossing te komen.  

8.4 Afronding 
Beide partijen krijgen een terugkoppeling van wat er is afgesproken. Ook wordt aangegeven dat als er 
iets niet helemaal naar tevredenheid gaat, men altijd contact op kan nemen. Dit wordt ook vastgelegd 
in het systeem (Squit of Mozard) en vaak ook gemeld in het JCO. 
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Bijlage 9 Stroomschema Verzoek om handhaving 
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Bijlage 10a Sanctiestrategie permanent gebruik 
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Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Is de gebruiker van het 
bouwwerk nog 
dezelfde persoon als 
de houder van de 
gebruiksvergunning/-
melding? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken Melding met 
gegevens is 
voldoende. 

 

Is het gebruik van het 
bouwwerk nog 
hetzelfde als in de 
gebruiksvergunning is 
vastgelegd? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Is het aantal personen 
nog in 
overeenstemming met 
het aantal zoals dit op 
het oorspronkelijke 
kennisgevingformulier 
is vermeld? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Is de situatie van het 
bouwwerk nog in 
overeenstemming met 
de tekeningen 
behorende bij de 
gebruiksvergunning? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 



   

 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Zijn de vereiste 
brand/rookwerende 
wanden zoals op de 
tekeningen zijn 
weergeven, nog in 
orde? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Zijn de vereiste 
brand/rookwerende 
deuren in de 
betreffende 
scheidingen nog in 
orde? 
(glas/sponningen/brand
kleppen/e.d) 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Is de vereiste 
zelfsluitendheid van 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  
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brand/rookwerende 
deuren nog in orde? 

Blijven 
brand/rookwerende 
deuren gesloten? 
(m.u.v. het passeren 
van personen) 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken Het euvel moet indien 
mogelijk direct 
verholpen worden. De 
gestelde termijn is voor 
de hercontrole. 

 

Zijn de vereiste 
brandwerende plafonds 
nog in orde? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Zijn de brand- en 
rookwerende 
voorzieningen nog 
steeds voldoende? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  
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Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Zijn de vereiste 
vluchtmogelijkheden 
(deuren) nog 
aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Zijn  de vluchtdeuren 
(nooduitgangen) 
zonder losse 
voorwerpen voor 
onmiddellijk gebruik 
over de volle breedte te 
openen? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

Zijn de aanwezige 
vluchtvoorzieningen 
nog steeds voldoende? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Worden de vluchtroutes 
voldoende vrij 
gehouden van 
obstakels en voldoende 
stroef gehouden? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 1 weken Last onder dwangsom 6 weken Het euvel moet indien 
mogelijk direct 
verholpen worden. De 
gestelde termijn is voor 
de hercontrole. 

 

 

Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Zijn de vereiste 
brandslanghaspels nog 
aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  
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Zijn de vereiste 
draagbare 
blustoestellen nog 
aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Zijn de ingebouwde 
blusmiddelen op de 
buitenzijde van de kast 
voorzien van de 
vereiste aanduidingen?  

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Zijn de blusmiddelen 
voor onmiddellijk 
gebruik goed 
bereikbaar? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken Het euvel moet indien 
mogelijk direct 
verholpen worden. De 
gestelde termijn is voor 
de hercontrole. 

 

Zijn de aanwezige 
blusmiddelen 
voldoende? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  
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Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Is de vereiste droge 
blusleiding nog 
aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Verkeerd de droge 
blusleiding nog in 
goede staat? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Wordt de droge 
blusleiding beproefd 
conform 
productcertificaat  

(Testrapport met 
goedkeuring aanwezig 
?) 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Vindt onderhoud aan 
de droge 
blusleiding(en) plaats 
conform 
productcertificaat  

 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

uitgebreide test aan 
de droge 
blusleiding(en) plaats 
conform 
productcertificaat  

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  
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Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Zijn de brandkranen en 
secundaire 
bluswatervoorzieningen 
steeds optimaal 
bereikbaar? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken Het euvel moet indien 
mogelijk direct 
verholpen worden. De 
gestelde termijn is voor 
de hercontrole. 

 

Is de aanrijroute voor 
de brandweer op het 
eigen terrein goed en 
vrij van obstakels? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken Het euvel moet indien 
mogelijk direct 
verholpen worden. De 
gestelde termijn is voor 
de hercontrole. 

 

Vindt aan de 
bluswatervoorzieningen 
op het eigen terrein het 
vereiste periodiek 
onderhoud plaats?  

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  
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Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Is de vereiste 
sprinklerinstallatie nog 
aanwezig? 

Constateringbrief 12  weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken Het is mogelijk dat we 
tussenmaatregelen 
eisen. 

Is de 
sprinklerinstallatie 
gecertificeerd ? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Is het certificaat van 
de sprinklerinstallatie 
gecontinueerd 
conform 
productcertificaat ? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Is de vereiste 
brandmeldinstallatie 
nog aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

Is de 
brandmeldinstallatie 
gecertificeerd ? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

Wordt het certificaat 
van de 
brandmeldinstallatie 
gecontinueerd conform 
productcertificaat?  

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 



   

 80 

Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Is de vereiste 
ontruimingsalarminstall
atie nog aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Zijn alle op de 
goedgekeurde tekening 
weergegeven 
componenten nog 
aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Verkeert de 
ontruimingsalarminstall
atie nog in goede 
staat? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Kan een aanvullende 
installatie-test 
achterwege blijven? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Kan een aanpassing 
van de 
ontruimingsalarminstall
atie achterwege 
blijven? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  
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Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Is de vereiste nood- en 
transparantverlichtingsi
nstallatie nog 
aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Zijn alle op de 
goedgekeurde tekening 
weergegeven 
componenten nog 
aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Vindt het vereiste 
onderhoud aan de 
installatie plaats 
conform 
productcertificaat ? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Zijn de transparanten 
goed zichtbaar? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Voldoen de 
transparanten aan de 
eisen? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Kan een aanpassing 
van de nood- en 
transparantverlichtingsi
nstallatie achterwege 
blijven? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  
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Verkeert de nood- en 
transparantverlichtingsi
nstallatie nog in goede 
staat? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Kan een aanvullende 
installatie-test 
achterwege blijven? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  
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Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Is de overdrukinstallatie 
nog aanwezig zoals op 
de goedgekeurde 
tekeningen is 
weergegeven? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

Is de overdrukinstallatie 
gecertificeerd ? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

Wordt het certificaat 
van de 
overdrukinstallatie 
gecontinueerd conform 
productcertificaat? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Vindt ten minste 
eenmaal per maand 
een controle plaats 
t.a.v. de overdruk-
installatie? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Vindt het vereiste 
onderhoud aan de 
overdruk- installatie 
plaats conform 
productcertificaat? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  
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Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Is de RWA-installatie 
nog aanwezig zoals 
op de goedgekeurde 
tekeningen is 
weergegeven? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

Is de RWA-installatie 
gecertificeerd ? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

Wordt het certificaat 
van de RWA-
installatie 
gecontinueerd 
conform 
productcertificaat? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Vindt ten minste 
eenmaal per maand 
een controle plaats 
t.a.v. de RWA-
installatie? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Vindt het vereiste 
onderhoud aan de 
RWA- installatie plaats 
conform 
productcertificaat? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 
Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 

dwangsom 
6 weken  
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Is de brandweerlift 
nog aanwezig zoals 
op de goedgekeurde 
tekeningen is 
weergegeven? 
 

Voldoet de 
brandweerlift nog aan 
de gestelde eisen? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Kan een aanvullende 
installatie-test 
achterwege blijven? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Kan een aanpassing 
van de liftinstallatie 
achterwege blijven? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Wordt eenmaal per 
maand de 
brandweerlift(en) 
gecontroleerd op de 
goede werking ? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Vindt het vereiste 
onderhoud aan de 
brandweerlift plaats 
conform 
productcertificaat ? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 
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Is de elektrische 
installatie zodanig 
uitgevoerd dat deze 
geen gevaar voor het 
ontstaan van brand kan 
opleveren? 

 

 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Worden 
stooktoestellen 
voldoende 
vrijgehouden van 
brandbare goederen? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken Het euvel moet 
indien mogelijk direct 
verholpen worden. 
De gestelde termijn 
is voor de 
hercontrole. 

 

Is de stookruimte vrij 
van brandbare opslag? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken Het euvel moet 
indien mogelijk direct 
verholpen worden. 
De gestelde termijn 
is voor de 
hercontrole. 

 

Zijn alle vereiste 
ventilatie-openingen 
vrij? (niet afgesloten) 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken Het euvel moet 
indien mogelijk direct 
verholpen worden. 
De gestelde termijn 
is voor de 
hercontrole. 
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Wordt de 
verwarmingsinstallatie 
zodanig gebruikt dat dit 
geen gevaar oplevert 
voor het ontstaan van 
brand? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Worden 
verbrandingsgassen 
volgens de daartoe 
geldende voorschriften 
afgevoerd? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Worden de 
rookkanalen 
regelmatig 
doeltreffend en op de 
juiste wijze gereinigd? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Is, indien dit 
noodzakelijk is, het 
rookkanaal voor zien 
van een 
vonkenvanger? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

 

Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 
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Is het certificaat van de 
brandmeldinstallatie 
gecontinueerd? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Wordt de 
ontruimingsalarminstall
atie beheerd, 
gecontroleerd en 
onderhouden conform 
NEN 2654-2? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Is het certificaat van de 
sprinklerinstallatie 
gecontinueerd? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Vindt conform 
productcertificaat een 
controle plaats t.a.v. 
eventuele pomp(en)? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Vindt conform 
productcertificaat 
onderhoud plaats t.a.v. 
eventuele pomp(en)? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Vindt onderhoud t.a.v. 
de blusmiddelen plaats 
conform 
productcertificaat? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 
Constateringbrief Direct Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 6 weken  
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Worden stoffering en 
versiering voldoende 
vrijgehouden van 
warmtebronnen (>90 
0C) 
 

Zijn in ruimten >50 
pers. maatregelen 
getroffen ter 
voorkoming van 
verschuiving omkrullen 
van vloerbedekking? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  

 

Bevindt eventuele 
versiering  zich  >2,5 m 
vanaf de vloer? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken Het euvel moet indien 
mogelijk direct 
verholpen worden. De 
gestelde termijn is voor 
de hercontrole. 

 

Is deze versiering 
moeilijk brandbaar 
treedt er geen 
druppelvorming op? 

Constateringbrief Direct  Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 6 weken m.n bij kerst 

 

Zijn eventuele 
ballonnen gevuld met 
onbrandbaar gas? 

Constateringbrief Direct Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 6 weken m.n. bij kerst 

 

Voldoen de hangende 
textielproducten in 
vluchtwegen en 
ruimten >50 pers. aan 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder dwangsom 6 weken  
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de daarvoor geldende 
eisen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

Zijn treden voldoende 
verlicht? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Is voldoende 
oriëntatieverlichting 
aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Zijn er losse 
verwarmingstoestellen 
(gevaarlijk) aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  
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Is de opstelling van 
een kooktoestel 
voldoende veilig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Zijn eventuele kaarsen 
in stabiele en in niet 
ontvlambare 
standaards vastgezet? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Voldoet een eventuele 
stoelopstelling aan het 
goedgekeurde 
stoelenplan? 

Constateringbrief Direct Vooraankondiging 0 Last onder 
dwangsom 

6 weken Tenzij opstelling 
veilig is 

 

Zijn meubelen en 
voorwerpen voor 
aankleding of 
versiering, in ruimten 
waar het vrije 
vloeroppervlakte 
minder dan 0,5 m2 
bedraagt, zodanig 
aangebracht, dat zij 
niet kunnen 
verschuiven of 
omvallen?  

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Zijn afvalcontainers 
binnen het bouwwerk 
van moeilijk brandbaar 
materiaal? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  
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Vindt er alleen 
buitenopslag plaats 
tegen gevels welke 
over een WBDBO van 
minimaal 60 min. 
bezitten? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Is voor het gebouw een 
goedgekeurd 
ontruimingsplan 
aanwezig? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  

 

Vindt regelmatig 
oefening van het 
ontruimingsplan 
plaats? 

Constateringbrief 4 weken Vooraankondiging 4 weken Last onder 
dwangsom 

6 weken  
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Bijlage 10b Sanctiestrategie tijdelijk gebruik 
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Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

Is de situatie van 
de inrichting in 
overeenstemming 
met de tekeningen 
behorende bij de 
tijdelijke 
gebruiksvergunning
? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin van 
de activiteit. 

 

Zijn de vereiste 
vluchtmogelijkhede
n (deuren) 
aanwezig? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin van 
de activiteit. 

 

Zijn de vereiste 
bedieningen van de 
vluchtdeuren 
aanwezig en zijn 
deze voor 
onmiddellijk 
gebruik te openen? 
(panieksluitingen/k
nopcilinders/e.d.) 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin van 
de activiteit. 

 

Is de vereiste 
vluchtwegaanduidi
ng  aanwezig? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin van 
de activiteit. 

 

Is de 
vluchtwegaanduidi

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin van 
de activiteit. 
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ng (op afstand) 
goed zichtbaar? 
 

Zijn de vluchtroutes 
vrij van obstakels? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin van 
de activiteit. 

 

Zijn de aanwezige 
vluchtvoorzieninge
n voldoende? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin van 
de activiteit. 

 

Is de vereiste 
noodverlichting 
aanwezig? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin van 
de activiteit. 

 

Zijn alle op de 
goedgekeurde 
tekening 
weergegeven 
componenten 
aanwezig? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin van 
de activiteit. 

 

Kan een 
aanpassing van de 
noodverlichting  en 
vluchtwegaanduidi
ng achterwege 
blijven? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin van 
de activiteit. 

 

Zijn de vereiste 
draagbare 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
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blustoestellen 
aanwezig? 

die rest tot het begin van 
de activiteit. 
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Overtreding Stap 1 Termijn Stap 2 Termijn Stap 3 Termijn Toelichting 

 

Zijn de 
blusmiddelen voor 
onmiddellijk 
gebruik goed 
bereikbaar? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 

 

Zijn de aanwezige 
blusmiddelen 
voldoende? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 

 

Zijn de 
blusmiddelen 
voldoende 
onderhouden? 
(eenmaal per twee 
jaar) 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 

 

Worden in de 
nabijheid van het 
terrein brandkranen 
en andere 
bluswaterwinplaats
en voldoende 
vrijgehouden? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 

Is de aanrijroute 
voor de brandweer 
op het eigen terrein 
goed en vrij van 
obstakels? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 
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Worden stoffering 
en versiering 
voldoende 
vrijgehouden van 
warmtebronnen 
(>90 0C) 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 

 

Zijn in ruimten >50 
pers. maatregelen 
getroffen ter 
voorkoming van 
verschuiving 
omkrullen van 
vloerbedekking? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 

 

Worden snoeren 
over de vloer 
vastgezet?  

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 

 

Bevindt eventuele 
versiering  zich  
>2,5 m vanaf de 
vloer? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 

 

Is deze versiering 
onbrandbaar en 
geeft deze geen 
druppelvorming? 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 

 

Voldoet een 
eventuele 

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
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stoelopstelling aan 
het goedgekeurde 
stoelenplan, en zijn 
deze stoelen 
eventueel onderling 
gekoppeld?  

die rest tot het begin 
van de activiteit. 

 

Zijn meubelen en 
voorwerpen voor 
aankleding of 
versiering, in 
ruimten waar het 
vrije 
vloeroppervlakte 
minder dan 0,5 m2 
bedraagt, zodanig 
aangebracht, dat zij 
niet kunnen 
verschuiven of 
omvallen?  

Mondeling verzoek 0 Vooraankondiging 0 Last onder dwangsom 0 De te stellen termijn is 
afhankelijk van de tijd 
die rest tot het begin 
van de activiteit. 

 

 

 


