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DEEL I   VISIE EN STRATEGIE  

 1. Inleiding 
Deze nieuwe handhavingsnota bevat alle beleidsmatige componenten van de handhaving door de gemeente 
Haren voor de werkgebieden bouwen, gebruik, milieu en ruimte. Deze nota voorziet in de wettelijke eis dat 
een handhavingsbeleid voor de omgevingsvergunning wordt opgesteld. Maar de nota gaat ook over het 
beleid op het gebied van bodem, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),  de afvalstoffenverorde-
ning.  
 
Begrippen 
Handhaven heeft voor ons een ruimere betekenis dan het opleggen van sancties. Wij verstaan onder hand-
haven elke activiteit, die er op gericht is de naleving van regels te bevorderen. Handhaven heeft daarmee 
een preventieve en een repressieve component. De activiteiten gericht op de vaststelling van een overtre-
ding, duiden we aan met toezicht. Die definities komen overeen met de Handhavingstrategie en werkwijze 
van de Wet  algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in de provincie Groningen (juni 2009). 
 
Ambitie 
Uitgangspunt is dat we de wettelijke eisen in acht nemen. We streven een minimalisering na van de admi-
nistratieve lasten voor burgers en ondernemers en we willen de dienstverlening optimaliseren. Dat houdt 
bijvoorbeeld in dat we ons toezicht zo plannen dat de controles vanuit de verschillende werkgebieden van 
de gemeente Haren en andere overheden efficiënt op elkaar zijn afgestemd. 
 
Voor wie is deze nota bedoeld? 
Deze nota is van belang voor iedereen die betrokken is bij de handhaving op de werkgebieden bouwen, 
gebruik, milieu en ruimte, bodem, de Algemene Plaatselijke Verordening en de afvalstoffenverordening. 
Bij die handhaving wordt samengewerkt met anderen, waaronder de politie, de provincie, het Openbaar 
Ministerie, de waterschappen, de Rijks-inspectie, de Arbeidsinspectie en de Voedsel- en Warenautoriteit.  
 
Wat staat er in deze nota? 
In deze nota is beschreven op welke wijze we handhaven. Dat omvat dus ook het toezicht. Daarbij maken 
we een onderscheid tussen handhaving van de omgevingsvergunning en de handhavingstaken die niet in de 
omgevingsvergunning opgaan.  
 
Leeswijzer 
Deel I is het algemene gedeelte van deze handhavingsnota. Het beschrijft de visie en de strategie op basis 
waarvan wij handhaven. 
 
In deel II is de handhaving in het Wabo-taakveld beschreven. 
 
 
Deze nota vervangt voorgaande nota’s op het gebied van handhavingsstrategie. 
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2.  Visie 
Toezicht en handhaving zijn wettelijke middelen om een leefbare, gezonde en duurzame omgeving te be-
reiken. De gemeente Haren heeft de verantwoordelijkheid de wet- en regelgeving te handhaven.  
 
Overigens blijft degene tot wie de regelgeving is gericht, primair zelf verantwoordelijk voor het naleven 
van de voorschriften. De voorschriften voor bouwen, gebruik, milieu en ruimte zijn immers rechtstreeks 
werkend: het niet voldoen aan deze voorschriften is een overtreding. Het bevoegde gezag bevordert de 
naleving van de voorschriften, ziet toe op de naleving en handhaaft waar nodig, op basis van een vastge-
legde strategie en prioriteiten.  
 
De provinciale nota “Handhavingsstrategie & Werk-
wijze Wabo 2009 in de provincie Groningen” is het 
vertrekpunt voor deze handhavingsnota. Wij vinden 
het echter nodig om een verbreding aan te brengen, 
omdat de provinciale strategie beperkt is tot de Wabo  
uitvoering. Onze nota omvat ook het taakveld bodem, 
afvalstoffenverordening en de taken die voortvloeien 
uit de APV. 
 
Er is verschil tussen toezicht en handhaving.  
Toezicht omvat alle activiteiten die plaats vinden als 
controle op de naleving van regels en voorschriften.  
 
Handhaven heeft voor ons een ruimere betekenis dan 
het opleggen van sancties, het omvat namelijk ook: 
ervoor zorgen dat een probleem wordt opgelost. Wij 
verstaan onder handhaven elke activiteit, die er op gericht om de naleving van regels te bevorderen. Im-
mers die regels brengen ons dichter bij het doel van de leefbare omgeving. We onderscheiden hierin twee 
lijnen, te weten: 

1. Informeren en stimuleren 
zelfregulering (de pre-
ventieve middelen); 

2. Na vaststelling van een 
overtreding: begeleiden, 
sturen en corrigeren. 

 
We lichten dat hierna kort toe. In 
hoofdstuk 3 wordt uitvoeriger 
ingegaan op de wijze waarop we 
omgaan met overtredingen. 

Handhaving:  
Handhaven kunnen we in brede zin opvatten als 
‘doen naleven’. Dit omvat zowel preventieve maaat-
regelen (zoals voorlichting) als repressieve maatre-
gelen (zoals bestuursdwang en strafrechtelijk optre-
den). 
In spreektaal bedoelen we met de term handhaven 
vaak alleen de repressieve maatregelen. Vooraf-
gaand aan die maatregelen zal de overheid altijd 
toezicht uitoefenen. 
 
Toezicht: 
Het verzamelen van informatie om vast te stellen of 
er sprake is van een overtreding. 
 
Bron: Wegwijzer omgevingsvergunning module handha-
ving, ministerie VROM, dec. 2007 
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2.1. Informeren en stimuleren zelfregulering 
Er zijn veel regels die moeten worden nageleefd; sommige spreken voor zich maar andere zijn ingewik-
keld. In Nederland gaan we ervan uit, dat iedereen de wetten en regels kent. Ook wij gaan uit van ieders 
eigen verantwoordelijkheid. Als we echter willen dat burgers en bedrijven de wetten naleven, dan is het 
belangrijk dat we onze doelgroepen in een zo’n vroeg mogelijk stadium informeren over nieuwe regelge-
ving of over onze aanpak. 
 
 
2.2. Begeleiden, sturen en corrigeren   
Toezicht is het onderdeel van handhaving dat is gericht op het verzamelen van informatie, om te kunnen 
vaststellen of er sprake is van een overtreding.  
 
Na vaststelling van een overtreding door middel van toezicht volgt een handhavingsactie. Daarbij maken 
we onderscheid tussen begeleiden, sturen en corrigeren. Overtreders worden aangesproken en krijgen een 
waarschuwing, zonodig gevolgd door een sanctie. De goedwillende krijgt ruimte voor zelfregulering, maar 
bij doelbewuste, herhaalde of grote overtredingen kan men een directe en consequente aanpak verwachten. 
Het risico, de overlast of het gevaar voor de openbare orde of veiligheid bepaalt de grens. Waar mogelijk 
kiezen we een positieve insteek. Als we bijvoorbeeld bij een controle constateren dat een activiteit niet 
vergund is, beoordelen we of de activiteit alsnog op de juiste manier vergund kan worden (legalisatietoets). 
  
 
2.3. Toezicht 
Toezicht vindt zowel actief als passief plaats. Omdat het onmogelijk is om op alles toe te zien, stellen we 
prioriteiten voor het toezicht. Deze worden bepaald aan de hand van een risico-analyse en zijn de basis 
voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. De keuze voor de aard van het toezicht wordt op inhoudelijke 
gronden gemaakt. We onderscheiden structureel toezicht, onaangekondigd toezicht en toezicht naar aanlei-
ding van klachten. Voor de eerste twee wordt de richting aangegeven door de risico’s en het naleefgedrag.  
Na een klacht wordt - los van prioriteiten - in beginsel altijd een controlebezoek afgelegd. 
 
Omdat niet alle situaties, gedragingen en partijen vergelijkbaar zijn is maatwerk, een gedifferentieerde 
aanpak, het uitgangspunt. Handhaven kan dus uit een verschillend aantal stappen bestaan. Hoe ernstiger de 
overtreding des te minder stappen hanteren we om te komen tot beëindiging en/of herstel van de overtre-
ding en des te korter de termijn die we daarvoor geven. Daarbij worden gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Door te kiezen voor maatwerk kunnen we de inzet en middelen richten op de zaken die de meeste aandacht 
behoeven.  
 
 
2.4. Samenwerking en overleg met andere partijen 
Op het gebied van de handhaving wordt o.a. samengewerkt met de regiopolitie, het Openbaar Ministerie 
(OM), de waterschappen en de provincie. Het gaat natuurlijk om die zaken waar samenwerking een duide-
lijke meerwaarde heeft. De samenwerking met de regiopolitie en OM staat in het stappenplan aangegeven 
(zie hoofdstuk 3.1 en bijlage 1). Voor de samenwerking wordt op meerdere niveaus het werk op elkaar 
afgestemd. Dit wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. 
 
De lokale driehoek 
Waar overleg nodig is over concrete aspecten van een zaak of beleidslijnen kan op ad hoc basis overlegd 
worden tussen overlegpartners van de zogenaamde lokale driehoek. Vaste deelnemers zijn de burgemees-
ter, de unitchef van de politie en de gebiedsofficier van justitie. 
 
Lokaal Handhavingsoverleg (LHO) 
Soms doen zich situaties voor waarin meerdere instanties tegelijkertijd of na elkaar handhavingsbevoegd 
zijn. Bij het na elkaar bevoegd zijn spreken we van ketentoezicht. Bij gelijktijdige bevoegdheid moeten 
afspraken worden gemaakt over de handhaving, dit gebeurt in het Lokaal Handhavingsoverleg (LHO). Er 
is een verschil tussen gelijktijdige bevoegdheid binnen en buiten inrichtingen cq. gebouwen. De hoofdregel 
binnen inrichtingen is dat het bestuursorgaan, dat bevoegd is een vergunning te verlenen (of waaraan de 
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melding wordt gericht) ook handhaaft. Buiten inrichtingen/gebouwen zijn meerdere instanties gelijktijdig 
bevoegd om handhavend op te treden. Daarnaast wordt met alle partners in het zogenaamde Lokale Hand-
havingsoverleg (LHO) afgesproken wat we doen en waar we samenwerken. Aan het LHO wordt deelge-
nomen door vaste vertegenwoordigers van de deelnemende partijen, met voldoende mandaat om de nodige 
afspraken te kunnen maken.  
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3. Strategie  
 
3.1. Stappenplan gemeente Haren 
Ons stappenplan na de constatering van een overtreding is opgenomen in bijlage 1. Als preventie en bege-
leiden onvoldoende werken of als er sprake is van een ernstiger overtreding, dan wordt bij onvoldoende 
respons van de overtreder altijd de vervolgstap volgens het schema uitgevoerd. Vanzelfsprekend kunnen 
niet alle situaties in het stappenplan gevat worden. In bijzondere situaties kan van dit schema gemotiveerd 
worden afgeweken. Strenger optreden kan, mits gemotiveerd, omdat betrokkenen rechten kunnen ontlenen 
aan het geformuleerde beleid en het stappenplan. 
 
 
3.2. De stappen 
Begeleiden 
Bij overtredingen krijgen betrokkenen in principe tijd om zelf een goede oplossing te zoeken of de overtre-
ding te beëindigen. Soms hoeft dat niet gepaard te gaan met een briefwisseling maar zijn het aanspreken op 
de overtreding en een korte uitleg voldoende om de overtreding definitief te laten beëindigen. Wel is het 
van belang om ook bij zulk ‘mild’ optreden een registratie bij te houden van de waarschuwingen die zijn 
gegeven. Zo voorkomen we dat we blijven aanspreken en waarschuwen.  
 
Sturen  
Indien de eerste stap geen resultaat heeft of de aard van de overtreding te ernstig is, is ‘sturen’ de volgende 
stap. Vanuit het bestuursrecht worden stappen voorbereid. Ook kan vanuit het strafrecht een stap gezet 
worden. Sturen geeft gelegenheid tot: 

 herstel door de overtreder; 
 het verstrekken van informatie aan de overtreder over het vervolgtraject, in de vorm van een schrif-

telijke vooraankondiging van de sanctie. 
 
Wanneer we tot sturen overgaan, wordt ook het mogelijke vervolg van het traject gecommuniceerd naar de 
overtreder, zodat deze weet wat hem te wachten staat als hij geen gehoor geeft aan onze eisen. Sturen leidt 
standaard tot hercontrole. 
 
Corrigeren 
Indien begeleiden en sturen niet tot het gewenste resultaat leiden, resteert als laatste middel het corrigeren. 
Hiervoor staan zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties ter beschikking. De meest voorko-
mende bestuursrechtelijke middelen zijn de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang. 
 
- Last onder dwangsom: 
Dit betreft het geven van een financiële prikkel met als doel de overtreding te doen beëindigen. Een 
dwangsom kan worden vastgesteld per overtreding, per tijdseenheid of per bedrag ineens. Een dwangsom 
kan in beginsel bij alle overtredingen worden opgelegd, behalve als de overtreding niet meer ongedaan 
gemaakt kan worden, of als het belang van het voorkomen van direct (milieu)gevaar, ernstige overlast of 
groot gevaar voor de gezondheid, openbare orde of veiligheid zich daartegen verzet. Het opleggen van een 
last onder dwangsom kan ook een efficiënt middel zijn bij het voorkomen van toekomstige overtredingen 
(preventieve handhaving). 
 
- Last onder bestuursdwang: 
Bestuursdwang omvat het op kosten van de overtreder ongedaan maken van de overtreding. Dit dwang-
middel wordt toegepast als er sprake is van direct (milieu)gevaar, ernstige overlast of groot gevaar voor de 
gezondheid, openbare orde of veiligheid. Het kan ook worden toegepast indien een opgelegde en geïnde 
dwangsom geen effect heeft gehad en het aannemelijk is dat deze (of een hogere last) ook geen effect meer 
zal hebben.  
 
Wanneer sprake is van acuut gevaar, kan spoedshalve bestuursdwang worden toegepast. Indien de overtre-
der ter plekke aanwezig is, wordt hij aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Er kan in dat geval een 
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begunstigingstermijn worden gegeven van bijvoorbeeld enkele minuten om de overtreder in de gelegen-
heid te stellen de nodige maatregelen of voorzieningen te treffen. Eventueel mag bestuursdwang monde-
ling worden aangezegd, als er onvoldoende tijd is om het schriftelijk voor te bereiden. De bestuursdwan-
gaanzegging moet zo spoedig mogelijk daarna op schrift gezet en bekendgemaakt worden. Bij milieudelic-
ten is in zo'n situatie bovendien directe samenwerking met het Openbaar Ministerie van belang om te kun-
nen vaststellen of het nodig is dat de Officier van Justitie een voorlopige maatregel oplegt.  
 
In bijlage 1 worden de handhavingsstappen aangegeven die passen bij (spoedshalve) bestuursdwang of 
dwangsomoplegging. Verbeurde dwangsommen en kosten van bestuursdwang worden in principe altijd 
geïnd. 
 
In bijlage 2 zijn de verschillende handhavingsinstrumenten verder toegelicht. Daarnaast is een kader weer-
gegeven voor begunstigingstermijnen en de hoogte van dwangsommen. 
 
 
3.3. De algemene sanctiestrategie  
Algemeen kunnen we stellen dat de keus die we maken uit begeleiden, sturen of corrigeren bepaald wordt 
door risico, ernst en naleefgedrag. In onze visie hebben we aangegeven, dat we bij voorkeur een positieve 
insteek kiezen. Waar mogelijk krijgt een overtreder eerst de mogelijkheid om het probleem zelf op te los-
sen. Dit neemt echter niet weg dat wie een ernstige overtreding begaat, moet rekenen op een directe en 
consequente aanpak. Het gevolg van deze keuze is dat ons optreden na het constateren van een overtreding 
uit een verschillend aantal stappen kan bestaan. Hoe ernstiger de overtreding, hoe minder stappen we zet-
ten en hoe minder tijd er wordt gegeven om te komen tot beëindiging en/of herstel van de overtreding.  
 
Tabel 1: Stappenplan 
 
Aantal 
‘stappen’ 

Omschrijving 

1 Zonder waarschuwing (=sturen) een bestuurlijke en/of strafrechtelijk instrument inzet-
ten (=corrigeren). 

2 Eenmaal waarschuwen en een termijn stellen (=sturen). Bij voortdurende overtreding 
bestuurlijke en/of strafrechtelijk instrument inzetten (=corrigeren). 

3 Constateren (=  vaststellen) van de overtreding en termijn stellen. Bij continueren over-
treding waarschuwen (=sturen) en termijn stellen. Bij voortdurende overtreding bestuur-
lijk en/of strafrechtelijk instrument inzetten (=corrigeren). 

 
In Haren hanteren we de drie stappenaanpak als basisstrategie. Een drie stappenaanpak past bij onze posi-
tieve insteek voor de handhaving. In bijlage 2 zijn de sancties en bevoegdheden opgenomen. 
 
De omstandigheden waarin we afwijken van de drie stappen staan in onderstaande tabel beschreven.  

Tabel 2 : Omstandigheden die leiden tot afwijking van het drie stappenplan 

Omstandigheid Omschrijving Nuancering t.o.v. 
basis met 3 stap-
pen  

Gevaar Direct optreden is noodzakelijk bij direct 
gevaar voor  mens, dier of grote schade. 

1 stap in plaats van 3 
stappen 

Onherstelbare schade Bij onherstelbare schade direct optreden. 
Altijd opmaken van proces-verbaal. Corri-
gerend bestuurlijk optreden (bv. dwangsom) 
is alleen zinvol bij kans op herhaling.  

1 stap in plaats van 3 
stappen 

Herhaling van  
overtredingen (recidive) 

Van recidive is sprake als de overtreder in 
het verleden voor een vergelijkbare overtre-
ding of een overtreding met vergelijkbare 
oorzaak tenminste één keer  is gewaar-
schuwd (ambtelijke waarschuwing, dwang-
som of bestuursdwang). Begeleiden is dan 
niet (meer) effectief.  

2 stappen in plaats van 
3 stappen 
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Gedragsvoorschriften Bij gedragsvoorschriften is verbetering van 
het nalevinggedrag moeilijk na te gaan. Als 
de wet bekend is, is begeleiden minder 
zinvol.  

2 stappen in plaats van 
3 stappen 

Gedoogbeschikking Indien een gedoogbeschikking wordt over-
treden is begeleiden niet effectief. De over-
treder weet immers wat is toegestaan en wat 
niet. 

2 stappen in plaats van 
3 stappen 

 
 
 
3.4.  Algemeen plaatselijke verordening en Afvalstoffenverordening 
Handhaving van de Algemene plaatselijke verordening (APV), de Afvalstoffenverordening (AFV) en van 
een aantal zorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer (Wm) wijkt af van de basisstrategie. Bij de be-
stuursrechtelijke handhaving kiezen we voor een één-staps-aanpak in plaats van de drie-stappen-aanpak uit 
de basisstrategie. De reden hiervoor is het feit dat het bij overtredingen van de APV en AFV vaak om 
eenmalig overtreden gedragsvoorschriften gaat, die moeilijk zijn te constateren. Bovendien wordt zo een 
groot verschil in snelheid van sanctioneren tussen het bestuursrechtelijk een strafrechtelijke spoor voorko-
men.  
 
Naast de bestuursrechtelijke handhaving kan gekozen worden voor de strafrechtelijke aanpak. Dat kan 
enerzijds door het opstellen van een PV door de politie of gemeentelijke Boa, gevolgd door vervolging 
door het OM. Anderzijds door het opleggen van een bestuurlijke strafbeschikking na constatering door een 
gemeentelijke Boa. Het OM heeft geen bemoeienis met het opleggen en innen van bestuurlijke strafbe-
schikkingen.  
 
De keuze tussen een strafrechtelijke- en/of een bestuursrechtelijk aanpak moet bewust worden gemaakt. In 
het algemeen richten bestuursrechtelijke sancties zich op herstel van een gewenste situatie en het voorko-
men van herhaling daarvan en strafrechtelijke sancties op bestraffing van een overtreder. Als naast herstel 
ook bestraffing wenselijk is, kunnen beide sancties naast elkaar worden toegepast. 
 
In de praktijk kunnen éénmalige overtredingen en overtredingen van particulieren het best strafrechtelijk 
worden aangepakt. De boetebedragen zijn waarschijnlijk hoog genoeg en de kans op herhaling gering. De 
bestuursrechtelijke handhaving met de bijbehorende uitgaande brieven en hercontroles geeft in deze geval-
len onnodig veel werk. Bedrijfsmatige overtredingen het beste via het bestuursrecht. Daar is de kans op 
herhaling groter dan bij particulieren en bovendien is de kans groot dat de boetebedragen van de strafbe-
schikking niet hoog genoeg zijn om economisch getinte overtredingen te stoppen.  
 

4. Afwijkingen handhavingsstrategie 
 
4.1. Uitzonderingen 
Voor sommige onderwerpen is op landelijk niveau een handhavingsstrategie vastgelegd. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de handhaving op het terrein van het Vuurwerkbesluit. Wij conformeren ons aan dergelijke 
strategieën.   
 
 
4.2. Tijdelijke activiteiten  
Voor tijdelijke activiteiten geldt dat de gebruikelijke termijnen in de praktijk niet toepasbaar zijn, omdat ze 
te lang duren. In deze zaken wordt dus met kortere termijnen gewerkt. Zodoende kunnen overtredingen 
ongedaan worden gemaakt, voordat de activiteit plaatsvindt of tijdens de activiteit snel worden beëindigd. 
 
Tijdelijke activiteiten die langer dan zes maanden duren, bijvoorbeeld gronddepots (uitgezonderd de situa-
ties conform Besluit bodemkwaliteit), aanleg geluidswallen, toepassen van mobiele breekinstallaties voor 
puin etc. vallen ook onder de Wm-vergunningplicht of, indien de activiteiten korter duren dan zes maan-
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den, onder de zorgplichtartikelen van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Na verloop van 
tijd leveren deze activiteiten een voltooid werk op of is de activiteit niet meer nodig. 
 
 
4.3. Hardheidclausule  
In buitengewone omstandigheden kunnen zwaarwegende belangen zoals bijvoorbeeld economische belan-
gen voorrang krijgen ten opzichte van milieu- of ruimtelijke belangen. Er vindt dan een afweging van be-
langen plaats, die breder is dan alleen het omgevingsbelang. Deze afweging is voorbehouden aan B&W. 
Deze besluitvorming dient zorgvuldig, transparant en goed gemotiveerd tot stand te komen, waarbij tevens 
rekening gehouden dient te worden met belangen van derden. 
 
 
4.4.      Gedogen 
Gedogen is geen wettelijk instrument, maar is door de rechter ontwikkeld op grond van de praktijk 
(jurisprudentie). Gedogen houdt in dat een bevoegd bestuursorgaan niet handhavend tegen een overtreding 
optreedt. Bij gedogen wordt een onderscheid gemaakt in ‘actief’ en ‘passief’ gedogen.  
Passief gedogen is onaanvaardbaar. Het bestuursorgaan dat op de hoogte is van een illegale situatie kan 
zich niet hullen in stilzwijgen. Dat betekent dat het hierna beschreven beleid uitsluitend gaat over actief 
gedogen. 
 
Wanneer is gedogen aanvaardbaar? 
Volgens vaste jurisprudentie zijn bestuursorganen in beginsel - behoudens bijzondere omstandigheden - 
verplicht om handhavend op te treden. In de jurisprudentie worden als bijzondere omstandigheden ge-
noemd: 
1. bij uitzondering, bijvoorbeeld indien: 
-  handhaven zou leiden tot aperte onbillijkheid (overmacht, overgangssituatie, zicht op legalisatie, 

tijdelijke overtreding, experiment, disproportionaliteit, nieuwe wet- en regelgeving); 
-  het te beschermen belang is evident beter gediend met gedogen (rekening houden met derdebelang) 

of een zwaarder wegend belang rechtvaardigt soms gedogen (vertrouwensbeginsel, belangen der-
den met eventueel financiële compensatie, rechtszekerheidsbeginsel); 

2. mits tevens beperkt in omvang en/of tijd; 
3. alsmede expliciet en na een zorgvuldige, kenbare belangenafweging; 
4. alsmede aan controle onderworpen. 
 
Voor de gemeente Haren is handhaving de regel, gedogen de uitzondering. In navolging van het landelijk 
beleid heeft de term gedogen een specifieke betekenis: de gemeente neemt een gedoogbeschikking in uit-
zonderingssituaties. Gedogen vergt een actieve handeling, namelijk het verlenen van een gedoogbeschik-
king. Niets doen of ‘door de vingers zien’ valt hier dus niet onder. 
 
 
Prioriteitstelling 
Prioriteitstelling in toezichtstaken op grond van de risico-analyse valt niet onder ‘gedogen’. Het is onmogelijk 
om alles te handhaven. Een evenwichtig handhavingsbeleid leidt dus tot inzet van de handhavingscapaciteit om 
die zaken te handhaven die prioriteit hebben. Deze prioritering is een politieke keuze. Als daardoor bepaalde 
overtredingen niet actief gehandhaafd worden, is er geen sprake van gedogen. In die gevallen blijft handhaven 
mogelijk, bijvoorbeeld na een klacht of indien resultaten van een steekproef aanleiding geven tot controle van 
de gehele branche. 
 
 
Gedoogbeschikking (normering) 
Een gedoogbeschikking (expliciet/schriftelijk) wordt, bij voorkeur op schriftelijk gemotiveerd verzoek, 
genomen na een zorgvuldige kenbare belangenafweging. De eventueel daaraan verbonden voorwaarden 
moeten worden gecontroleerd. De werkingssfeer van de gedoogbeschikking moet zoveel mogelijk worden 
beperkt in omvang en tijd en de gedoogbeschikking respecteert zoveel mogelijk de belangen van de be-
trokkenen. Er moeten goede redenen zijn om een gedoogbeschikking te kunnen rechtvaardigen. Het belang 
voor het gedogen moet immers zwaarder wegen dan het belang van stringente handhaving.  
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Een beslissing over gedogen moet op het juiste niveau (college) genomen worden en bij een positief besluit 
moeten de relevante handhavingspartners hiervan in kennis gesteld worden. Indien het bestuur in een uit-
zonderingsgeval een gedoogbeschikking neemt, dan zal daarop actief toezicht gehouden worden. 
Houdt de begunstigde zich niet aan de voorwaarden waaronder de gedoogbeschikking is verleend, dan 
treedt de gemeente handhavend op volgens het stappenplan. De gedoogbeschikking wordt dan ingetrokken 
waarna tegen de oorspronkelijke overtreding wordt opgetreden. 

 
Afstemming met de handhavingspartners 
Om een weloverwogen belangenafweging te kunnen maken is het van belang ook de handhavingpartners 
over het nemen van gedoogbeschikkingen te informeren. Omdat een gedoogbeschikking het niet toelaat 
bestuurlijk te handhaven tegen de gedoogde overtreding, is de rol van politie en Openbaar Ministerie heel 
belangrijk; de gedoogbeschikking laat strafrechtelijk optreden tegen de gedoogde situatie namelijk onge-
moeid. Het bestuur kan pas weer handhavend optreden na het intrekken van de gedoogbeschikking of 
wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden waaronder de gedoogbeschikking is afgegeven.  

 
Wanneer zich een situatie voordoet waarbij mogelijk wordt overgegaan tot gedogen, kijken we naar lande-
lijk beleid ten aanzien van gedogen en de laatste jurisprudentie. Dit zal als richtinggevend worden gehan-
teerd. 
 
 
4.5. Gemeentelijke inrichtingen 
In verband met de voorbeeldfunctie van de overheid is transparantie noodzakelijk. Een overheidsorgaan als 
overtreder is géén omstandigheid die kan leiden tot afwijken van het stappenmodel. De wijze van informe-
ren is wel anders. Afschriften van correspondentie (voornemen tot handhaving, handhavingsbesluiten en 
overige correspondentie) worden gezonden aan de leidinggevende van de eenheid waar het object van toe-
zicht onder valt en aan het afdelingshoofd van de afdeling waar de verantwoordelijkheid over het object 
onder valt. 
 
 
4.6 Beleidsuitgangspunten handhaving bouwregelgeving 
Aandachtsgebieden 
We kennen in Haren een aantal kwetsbare gebieden: het Buitengebied, Noordlaren, grote delen van de 
Rijksstraatweg en het Paterswoldsemeer. In deze gebieden moeten we extra alert zijn op illegale bouw, 
illegaal gebruik. De bestemmingsplannen voor het Buitengebied en met name die voor Noordlaren, hebben 
een duidelijk conserverende werking ter waarborging van de openheid van de bebouwing en de dorpsstruc-
tuur. Grote delen van de Rijksstraatweg  zijn aangewezen tot beschermd stads- of dorpsgezicht. 
 
Ten aanzien van al deze gebieden geldt dat voor de aanleg van werken, geen bouwwerken zijnde, afhanke-
lijk van de bestemming, een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Voor het Paterswoldsemeer geldt dit 
bijvoorbeeld voor het dempen van delen van het meer, het oprichten van steigers, het veranderen van oe-
verbeschoeiingen. Voor het Buitengebied en Noordlaren geldt dit bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan 
houtwallen, het dempen van sloten, etc. 
 
Breuk met het verleden (nul-situatie) 
Het is onmogelijk om alle in het (verre) verleden ontstane illegale situaties aan te pakken. Het is namelijk 
niet mogelijk illegale situaties die in het verleden al dan niet stilzwijgend zijn gedoogd nu opeens terug te 
draaien. Omdat we niet alle situaties aan kunnen pakken, zal de burger die zondermeer wordt geconfron-
teerd met een strenger regiem zonder dat daar een duidelijke en voor de burger kenbare beleidswijziging 
aan ten grondslag ligt, met succes bij de rechter een beroep kunnen doen op het gelijkheidsbeginsel. 
 
Om niet het rechtelijk oordeel te krijgen dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel door onze gemeente wordt 
gehandeld, dient er vastgesteld beleid te liggen waarom en met ingang van welk moment er tegen illegale 
situaties wordt opgetreden en hoe de gemeente omgaat met de illegale situaties die niet aangepakt zullen 
worden (gedogen).  
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Daarom zijn in maart en april 1998 van het hele grondgebied van de gemeente Haren luchtfoto's gemaakt. 
De bouwkundige situatie zoals die uit die foto's blijkt geeft aan wat er tot dat moment al dan niet met ver-
gunning is gebouwd. Via het Harener Weekblad is aan de burger bekendgemaakt dat na maart/april  1998 
gerealiseerde illegale bebouwing in elk geval niet meer getolereerd zal worden. De gevallen van vóór deze 
data vallen onder een generaal pardon, met uitzondering van: 
 illegale, gevaarzettende of hinder- en/of overlastveroorzakende situaties (bijvoorbeeld blijkend uit 

klachten); 
 zaken die in flagrante strijd met het bestemmingsplan zijn, maar nog niet eerder bij de gemeente be-

kend waren. Het gaat hierbij in ieder geval om alle illegale bebouwing of illegaal gebruik in een van de 
aandachtsgebieden.  
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DEEL II   HANDHAVING WABO 
 

5. Handhaving Wabo 
 
5.1. Inleiding 
In deel II van dit Handhavingsplan gemeente Haren (2010-2014)  worden de specifieke aspecten van de 
handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo; de omgevingsvergunning) beschre-
ven. 
 
In het Besluit Omgeving Recht (BOR) is beschreven welke elementen de handhaving moet bevatten. In de 
artikelen 7.2 tot en met 7.10 is aangegeven welke kwaliteitseisen door VROM worden gesteld aan de 
handhaving van omgevingsvergunningen. De eisen concentreren zich rond 6 punten, te weten: 
1. er moet een handhavingsbeleid voor de omgevingsvergunning worden vastgesteld;  
2. er moet (jaarlijks) een uitvoeringsprogramma worden opgesteld; 
3. er moet een uitvoeringsorganisatie worden ingericht; 
4. de middelen voor de uitvoeringsorganisatie moeten worden geborgd; 
5. op de resultaten van de handhaving moet monitoring plaatsvinden; 
6. over de voorgaande punten moet periodiek worden gerapporteerd en geëvalueerd en de beide rapporta-

ges moeten worden bekendgemaakt aan het bevoegd gezag i.c. de gemeenteraad. 
 
Naast dat we aan genoemde eisen voldoen, plannen we ons toezicht (dat zijn de activiteiten, gericht op de 
vaststelling van een overtreding) zodanig, dat de controles vanuit de verschillende disciplines efficiënt op 
elkaar zijn afgestemd. Het gaat hierbij niet alleen om de activiteiten die onder de Wabo vallen, maar ook 
om andere regelingen. 
 
De Wabo is erop gericht om de dienstverlening van de overheid in haar contacten met burgers en onder-
nemers te verbeteren en de administratieve lasten, die burgers en bedrijven ervaren ten gevolge van regel-
geving waar zij mee worden geconfronteerd, tot een minimum te beperken. De omgevingsvergunning bun-
delt hiertoe een groot aantal besluiten, die voorheen afzonderlijk moesten worden geregeld en ook afzon-
derlijk werden gehandhaafd. De wet legt op dat er een gecoördineerde handhaving plaats vindt op de ver-
strekte vergunning(en) door het bevoegde gezag. 
 
Toezicht op de naleving van de Wabo betreft drie fasen in de levensloop van een bouwwerk: 

1. het toezicht tijdens de realisatie van het bouwwerk; 
2. het toezicht tijdens het gebruik van het bouwwerk; 
3. het toezicht tijdens de sloopfase; 

 
De wijze van uitvoering van de handhaving is beschreven in deel I van deze nota.  
Een goede coördinatie van de handhaving geeft een eenduidig signaal naar burgers en ondernemers en leidt 
tot minder afzonderlijke controlebezoeken. Een gevolg voor de klant kan echter zijn, dat gezamenlijke 
controles worden uitgevoerd door een groep van ambtenaren en dat ze meer tijd kosten.  
 
 
5.2.  Gecoördineerd toezicht 
Voor de coördinatie van de toezichtsactiviteiten wordt per levensfase (of onderdeel daarvan) een verant-
woordelijk taakveld aangewezen. De mate van samenwerking hangt af van de complexiteit, grootte of fase 
van het bouwplan. We passen drie vormen van gecoördineerd toezicht toe:  
 

1. samen controleren; 
2. voor elkaar controleren; 
3. voor elkaar signaleren. 
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Samen controleren  
Dit is een vorm van integraal toezicht, die zal worden toegepast bij erg complexe bouwplannen waarvoor 
veel specialistische kennis op meerdere vakgebieden is vereist. Het toezicht wordt in deze gevallen door 
meerdere personen uitgevoerd. Bij voorkeur vindt dit toezicht gezamenlijk plaats. 
 
Voor elkaar controleren 
Toezicht wordt door één toezichthouder uitgevoerd. Naast het eigen taakveld worden ook de aandachts-
punten van andere toezichthouders meegenomen. Voorwaarde is dat het gaat om relatief eenvoudige situa-
ties waarin geen of weinig specialistische kennis is vereist. 
 
Voor elkaar signaleren 
In gevallen dat het toezicht zich richt op één taakveld, kijkt de betreffende toezichthouder ook of er nog 
bijzonderheden zijn op andere taakvelden. Eventuele bijzonderheden worden dan aan de betreffende toe-
zichthouder doorgegeven (signaaltoezicht). 
 
 
5.3. Integraal toezicht 
Over het algemeen heeft een toezichtsactiviteit betrekking op één facet in het werkgebied van bouwen, 
milieu of brandweer. Meldingen en reguliere controlemomenten tijdens de bouw- en, vooral, de gebruiks-
fase zijn veelal aanleiding voor toezicht. Belangrijk daarbij is dat de betreffende inspecteurs ook letten op 
andere zaken dan waar ze zelf op toezien. Ze zijn de ogen en oren van gemeente. In het geval dat er aanlei-
ding is voor handhaving op meerdere onderdelen, is het taakveld met de ‘hoofd’-overtreding leidend. Ove-
rigens kan het toezicht ook betrekking hebben op niet-Wabo-gerelateerde zaken. Het kan hierbij gaan om 
bijvoorbeeld een woning die als kamerverhuurpand wordt gebruikt, terwijl er geen onttrekkingsvergunning 
is verleend. 
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BIJLAGEN 



2011 – 750bij lage1 

Bijlage 1; Stappenplan 

CORRIGEREN  
1b: administratief afwikke-
len 
direct handhavings-
beschikking opleggen;  
bijna altijd bestuursdwang 
toepassen 
→ geen of zeer korte 

begunstigingstermijn 
geven 

→ afschrift sturen naar 
relevante partners 

en 
→ eventueel straffend 

optreden 
→ eventueel voorlopige 

maatregel via OM 
 

JA 

NEE 

JA 

NEE 

CORRIGEREN 
2: handhavingsbeschikking 
opleggen met begunstigings-
termijn 
→ afschrift sturen naar 

relevante partners 
en 
→ Eventueel straffend 

optreden door poli-
tie 

 

STUREN  
2: vooraankondiging met 
nieuwe hersteltermijn 
versturen 
 
→ Afschrift sturen naar 

regiopolitie 

 

CORRIGEREN 
3: handhavingsbeschikking 
opleggen met begunstigings-
termijn 
→ afschrift sturen naar 

relevante partners 
en 
→ Eventueel straffend 

optreden door poli-
tie 

 

STUREN 
1: vooraankondiging met 
hersteltermijn versturen 
 
→ Afschrift sturen naar 

regiopolitie 

 

JA 

SANCTIES 
uitvoeren 

BEGELEIDEN 
1a: informele mondelinge 
waarschuwing  
geen brief, wel aantekening 
in eigen registratie 
1b: brief met hersteltermijn 
versturen 
 
 

SANCTIES 
uitvoeren 

SANCTIES 
uitvoeren 

CORRIGEREN 
1a: GEVAAR WEGNEMEN 
→ indien mogelijk 

overtreder kans ge-
ven het gevaar weg 
te nemen 

→ anders zelf gevaar 
wegnemen: be-
stuursdwang aanzeg-
gen 

 

 EN 
daarna 

Rechtsmiddelen 
- Na de vooraankondiging van de beschikking 

(STUREN) is het indienen van een ziens-
wijze mogelijk.  

- Tegen een handhavingsbeschikking, 
bestuursdwang of last onder dwangsom 
(CORRIGEREN), is bezwaar mogelijk. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking.  

 

Overtreding met 
acuut gevaar of 
onherstelbare 
schade? 

Overtreding is legali-
seerbaar? 

Criteria straffend optreden: 
- maatschappelijke verontwaardi-

ging 
- naleefgedrag overtreder niet na 

te gaan 
- onherstelbare schade 
- herhaling van een overtreding 
- calculerend gedrag 

De strafrechtelijke aanpak is een taak voor de 
politie en het OM 

Relevante partners: 
- regiopolitie 
- OM (afhankelijk van taakveld) 
- Eventueel andere betrokken 

overheden 

De situatie is:  
- een herhaling van 

een overtreding of 
- overtreding van een 

gedragsvoorschrift 

NEE 

Bestuurlijke reactie versturen  
- actie uitvoeren gericht op legalisa-

tie: een  melding of een vergun-
ningprocedure  
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Bijlage 2; Sancties en bevoegdheden 
 
Tabel 1: Overzicht (meest voorkomende) handhavinginstrumenten 
Type  Instrument Omschrijving 
Bestuurs-
rechtelijk 

Last onder 
dwangsom 

Een ‘Last onder dwangsom’ is een geldbedrag dat moet worden 
betaald wanneer de in de beschikking gegeven last, om na een 
bepaalde datum aan zekere verplichtingen te voldoen, niet is uit-
gevoerd. Doel daarvan is de overtreding ongedaan te maken of 
verdere overtreding of herhaling te voorkomen. De hoogte van het 
geldbedrag in de last onder dwangsom is gerelateerd aan het eco-
nomisch voordeel dat ontstaat door het niet-naleven van betref-
fende voorschriften. Daarnaast mag er een prikkelende werking 
van uitgaan. Voor milieuzaken is op de site van Landelijk infor-
matiepunt milieuwethandhaving1 hiervoor een algemene leidraad 
opgenomen met verbijzondering voor milieuovertredingen. On-
danks deze richtlijn of andere (interne) richtlijnen blijft het nood-
zakelijk de hoogte van het geldbedrag en de termijn te motiveren! 

Bestuurs-
rechtelijk 

Last onder be-
stuursdwang 

Een last onder bestuursdwang is feitelijk handelend optreden te-
gen wat in strijd is (wordt gedaan, gehouden of nagelaten) met het 
omgevingsrecht. Als de overtreder de overtreding niet binnen een 
gestelde termijn beëindigt of de schade herstelt, kan het bestuurs-
orgaan dit - zonder tussenkomst van de rechter - zelf doen op kos-
ten van de overtreder. 

Bestuurs-
rechtelijk 

Bouwstop Een bouwstop is een 'spoedeisende last onder bestuursdwang'. Bij 
het opleggen van een bouwstop hoeven, gezien de spoedeisende 
aard van de maatregel, de 'bijzondere omstandigheden' minder 
uitvoerig meegewogen te worden. De bouwstop kan worden opge-
legd als voldoende aannemelijk is gemaakt dat zonder vergunning 
gebouwd wordt, los van de mogelijkheden tot legalisatie met een 
beperkte toets aan het evenredigheidsbeginsel.  

Bestuurs-
rechtelijk 

Intrekken ver-
gunning/ onthef-
fing 

Het intrekken van de vergunning of ontheffing is de meest ingrij-
pende bestuurlijke maatregel die alleen in extreme situaties wordt 
toegepast. Deze heeft tot gevolg dat de activiteiten zijn verboden 
vanaf het moment dat de beschikking rechtskracht heeft. Intrek-
king kan aan de orde zijn als op grond van ervaringen met de 
overtreder het vertrouwen ontbreekt dat deze zich aan de voor-
schriften zal houden. 

Bestuurs-
rechtelijk; 
Straf-
rechtelijk 

Bestuurlijke  
boete,  
bestuurlijke 
strafbeschikking 

Voor de aanpak van overlast, onveiligheid en ergernissen in de 
openbare ruimte zijn gefaseerd vanaf 2009 de bestuurlijke boete 
en de bestuurlijke strafbeschikking inzetbaar. Deze zijn geschikt 
voor de aanpak van overlast in de openbare ruimte, overtredingen 
van de algemene plaatselijke verordening (APV) en de afvalstof-
fenverordening. In de komende jaren zal de gemeente de be-
voegdheid krijgen om deze middelen breder in te zetten. 

Straf- 
rechtelijk 

Proces verbaal Bij het constateren van een overtreding kan een buitengewoon 
opsporingsambtenaar  of de politie proces verbaal opmaken. Het is 
aan de officier van justitie om te bepalen hoe de zaak zal worden 
afgedaan. Dat kan zijn met een schikkingsvoorstel, een dagvaar-
ding of een (voorwaardelijk) sepot.  

Straf- Voorlopige Als onmiddellijk ingrijpen nodig is kan de officier van justitie bij 

                                                   
1 www.liminfo.nl , Meest gestelde vragen, dossier dwangsom, Hoe kan de hoogte van een dwangsom worden bepaald?, lei-

draad handhavingacties en termijnen 
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rechtelijk maatregel economische delicten een voorlopige maatregel opleggen. De 
voorlopige maatregel kan zijn (1) het onthouden van bepaalde 
handelingen of (2) zorgen dat bepaalde voorwerpen, die vatbaar 
zijn voor inbeslagneming, opgeslagen en bewaard worden.  

Privaat- 
rechtelijk 

Subsidie Met inzet van subsidie kan voor doelgroepen op projectbasis nale-
vingondersteuning plaatsvinden. De subsidie kan bijvoorbeeld 
worden gebruikt om zelfcontroles door de branche uit te (laten) 
voeren of andere gezamenlijke investeringen.  

Overig Mediation Mediation is een alternatieve wijze van geschillenbeslechting om 
conflicten te voorkomen of op te lossen door het inzetten van een 
onafhankelijke derde (de mediator). Randvoorwaarden bij media-
tion zijn vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, beslotenheid en onder-
handelingsruimte. Niet de formeel-juridische standpunten van 
partijen, maar de onderliggende belangen die partijen verdeeld 
houden, spelen een rol. Het op deze wijze oplossen van het con-
flict kan tot een groter draagvlak leiden. 

 
Begunstigingstermijnen  
De begunstigingstermijn wordt vooral bepaald door de ernst van de overtreding en de tijd die nodig is 
om de overtreding ongedaan te maken. Globaal geldt: 

 Bij overtreding van gedragsvoorschriften wordt een korte termijn gegund (handelen kan on-
middellijk worden stopgezet), bij het ontbreken van voorzieningen een langere termijn (treffen 
van technische voorzieningen kost meer tijd).  

 Hoe zwaarder de overtreding (groter risico), hoe korter de termijn. Zo zal de begunstigings-
termijn bij overtredingen met direct gevaar in principe korter zijn, dan indien geen direct ge-
vaar en geen doelbewuste overtreding spelen. 

 Wanneer sprake is van acuut gevaar, kan spoedshalve bestuursdwang worden toegepast. In 
principe kan ook in zo’n geval een (korte) begunstigingstermijn worden gegeven, tenzij het 
geschonden belang zich hiertegen verzet. 

 Eventueel mag bestuursdwang mondeling worden aangezegd, als er onvoldoende tijd is om 
het schriftelijk voor te bereiden. De bestuursdwang moet dan wel zo spoedig mogelijk daarna 
schriftelijk worden bevestigd. Bezwaar en beroep zijn achteraf mogelijk.   

 
Hoogte dwangsom 
Het doel van de last onder dwangsom is de overtreding ongedaan te maken of nieuwe overtredingen te 
voorkomen. De last onder dwangsom is dan ook geen straf, maar bedoeld als prikkel om een onge-
wenste situatie te beëindigen of te voorkomen. Geeft de overtreder geen gehoor aan de last of wordt 
het maximumbedrag van de dwangsom bereikt, dan wordt de dwangsom geïnd. Daarmee is dan de 
overtreding nog niet ongedaan gemaakt. Er kan dan een nieuwe last onder dwangsom worden opge-
legd, waarbij het bedrag van de dwangsom worden verhoogd, of er kan een last onder bestuursdwang 
worden toegepast. Bij het opleggen van een dwangsom wordt naast een bedrag per overtreding of per 
tijdseenheid, ook een maximumbedrag opgenomen waarboven geen dwangsom meer verbeurd wordt. 
Globaal geldt: 

 hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de dwangsom; 
 de hoogte van de dwangsom moet redelijk zijn, in verhouding staan tot de overtreding (pro-

portionaliteit). 
 De dwangsom met de overtreder overtuigen de overtreding te beëindigen. 

 
In individuele gevallen moet altijd een afweging worden gemaakt over de inzet van sanctiemiddelen. 
Deze afweging vindt plaats aan de hand van de volgende factoren: 

 economisch voordeel als gevolg van de overtreding; overtreden moet financieel niet interes-
sant zijn; 

 recidive: recidive leidt tot verhoging van de dwangsom (of tot het toepassen van bestuurs-
dwang), omdat een eerder opgelegde (te lage) dwangsom niet het beoogde effect heeft gehad.  


