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Het handhavingsplan vloeit voort uit de Wabo  
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De 
omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, 
ruimte, natuur en milieu. De Wabo vereist handhavingsbeleid voor de omgevingsvergunning. 
Om te voorzien in deze wettel i jke eis is het Handhavingsplan gemeente Haren (2011-2014) 
opgesteld.  
 
Het handhavingsplan beschri jft hoe de Wabo wordt gehandhaafd. Maar het gaat ook over 
het beleid op het gebied van bodem, de Algemene Plaatseli jke Verordening (APV) en de 
afvalstoffenverordening. De uitvoering van de handhaving (wat we handhaven) wordt 
jaarl i jks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Voor 2011 zal het uitvoeringsprogramma 
in april gereed zijn.   
 
Inhoud in hoofdlijnen 
Het handhavingsplan bestaat uit twee delen. 
 
Deel I  
Hierin wordt in het algemeen de visie op handhaving beschreven.  
We kiezen bi j voorkeur een positieve insteek. Uitgangspunt daarbi j is dat degene tot wie de 
regelgeving is gericht, primair zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de voor-
schriften. Het bevoegd gezag ( i.c. de gemeente Haren) bevordert de naleving van de 
voorschriften, ziet toe op de naleving en handhaaft waar nodig, op basis van een 
vastgestelde strategie en pr ior iteiten. 
 
De handhavingsstrategie is uitgewerkt in de vorm van een stappenplan. Wij k iezen in Haren 
voor een dr ie stappen-aanpak:  
Stap 1:  begeleiden   
We wijzen op een overt reding en stel len een termijn.   
Stap 2:  sturen 
Bij voortduring volgt een formele waarschuwing met een termijnstell ing.  
Stap 3: corr igeren 
Als dat niet helpt hanteren we een sanctiemiddel. 
 
Bij ernstige overtredingen en bi j recidive bestaat ons optreden uit minder stappen en volgt 
er eerder een sanctie. De uitzonderingen op de dr ie stappen-aanpak zi jn in het beleidsplan 
benoemd. Aangegeven is verder hoe de afstemming tussen bestuursrechtel ijk- en 
strafrechtel ijk optreden wordt ingevuld.  
 
De inhoud van deel I wijkt niet af van de visie en strategie zoals die op dit moment wordt 
gehanteerd maar is aangepast aan de nieuwe wetteli jke voorschriften. Vertrekpunt van dit 
nieuwe handhavingsplan is de in provinciaal verband opgestelde  ‘Handhavingsstrategie en 
werkwijze Wabo in de provincie Groningen’ ( juni 2009).  
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Deel II  
Deel II van het plan gaat specifiek over de Wabo-handhaving. Aangegeven wordt hoe de  
betrokken taakvelden hun toezichtsact iviteiten coördineren en combineren. De ambitie 
daarbij is dat de administrat ieve lasten voor burgers en ondernemers worden verminderd en 
dat onze dienstverlening verbetert. Dat wil len we bereiken door bi jvoorbeeld inspectie-
bezoeken te combineren of door toezichthouders aandachtspunten op de werkterreinen van 
collega’s te laten meenemen. Het jaarl ijkse uitvoeringsprogramma wordt gecoördineerd 
voorbereid en uitgevoerd. 
 
Vaststelling Handhavingsplan gemeente Haren (2011-2014) 
Vaststell ing van het handhavingsplan is een bevoegdheid van het col lege. Op 15 maart 
2011 is door ons het Handhavingsplan gemeente Haren (2011-2014) vastgesteld. Het 
handhavingsplan vervangt de beleidsnota “Toezicht- en handhavingsprogramma Bouwen” 
welke is vastgesteld door de raad in oktober 2007. 
 
Wij vinden het belangri jk dat u kennis kunt nemen van het handhavingsplan alvorens het 
wordt gepubliceerd. Het handhavingsplan l igt voor u ter inzage. 
 


