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1.       INLEIDING 
 
 
 
 
1.1   AANLEIDING 

 
Algemeen 
De woon- en leefomgeving, de openbare ruimte is van ons allemaal. Of het nu gaat om 
woongebieden, binnenstad, bedrijventerreinen, natuur, landschap, water. Wie houdt er niet 
van een mooie-, veilige- en leefbare woon- en werkomgeving. Ook in Vlissingen zijn er tal 
van regels die ervoor moeten zorgen dat de vele belangen in de stad worden gewaarborgd. 
De vele hiermee samenhangende ontwikkelingen blijven in deze nota buiten beschouwing. 
Deze nota gaat in op de opdracht om wettelijke regels, plannen en afspraken die zijn ge-
maakt na te leven. Daarnaast gaat de nota in op het maken van voor de integrale handha-
ving noodzakelijke afspraken. Ten slotte beoogt deze nota een aanzet te geven voor de ont-
wikkeling van een gemeentebreed, integraal handhavingsbeleid.  
 
In onze hoedanigheid van bevoegd gezag zijn wij belast met de zorg voor de naleving van 
wettelijke voorschriften. Uitgangspunt daarbij is dat wij in beginsel gehouden  zijn op regels 
toe te zien en deze te handhaven. Toezicht en handhaving moeten leiden tot een aanvaard-
baar niveau van naleving van de afgesproken voorschriften en regels. 
 
Burgers, bedrijven en instellingen mogen verwachten dat er serieus omgegaan wordt met 
veiligheid, gezondheid, bescherming van dorps- en stadsgezicht, het landschap en leefbaar-
heid. Als bevoegd gezag dienen wij er derhalve zorg voor te dragen dat naleving van afge-
sproken voorschriften en regels, voor zover dat niet vrijwillig gebeurt, wordt bewerkstelligd. 
Het adequaat handhaven van wetten en regels waarborgt dat het effect wordt behaald waar-
voor die wetten en regels zijn gesteld.  
 
Mede als gevolg van de rampen in Enschede en Volendam worden de lokale overheden, 
meer dan voorheen, gevraagd verantwoording af te leggen over de wijze waarop wordt om-
gegaan met veiligheid en de controle daarop. Onvoldoende handhaving levert aansprakelijk-
heidsrisico’s op voor de gemeente. Steeds vaker  wordt de overheid door derden aansprake-
lijk gesteld voor geleden schade. Ten slotte, maar zeker niet in de laatste plaats, bestaat het 
risico dat door onvoldoende handhaving inbreuk wordt gemaakt op de rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid. Daarmee komt het vertrouwen in de overheid in het geding.  
 
Beleidsmatig fundament 
Bij ons berust de taak en de verantwoordelijkheid de naleving van wetten, regels en afspra-
ken te realiseren. Het is daarbij onvermijdelijk dat wij, gelet op de beschikbaarheid van men-
sen en middelen, prioriteiten stellen. Ook bij de zorg voor de naleving van de gestelde regels 
gaat het in essentie om afweging van de belangen en uiteindelijk over wat wel en niet kan.  
 
Derhalve dienen  toezicht en handhaving, als ieder ander beleidsveld,  te berusten op een 
gedegen en door het bestuur vastgesteld beleid. Dat beleid dient een verantwoord (of ade-
quaat) handhavingniveau te formuleren, waarbij, op basis van een probleem- en risicoanaly-
se, prioriteiten kunnen worden gesteld. Daarbij dient zowel bij de beleidsvorming als bij de 
uitvoering van dat beleid het thema veiligheid een intergraal onderdeel te vormen. Toezicht 
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en handhaven vergen daarnaast ook een effectieve  organisatie met diverse actoren om te 
bewerkstelligen dat afspraken worden gemaakt en vervolgens ook  worden nagekomen. 
 
Op die manier geven wij aan burgers, bedrijven en instellingen aan welke visie wij hebben op 
handhaving en op welke wijze wij recht willen doen aan begrippen als uniformiteit en rechts-
zekerheid bij de uitvoering van onze handhavingstaak.     
 
De Vlissingse situatie 
De huidige gemeentelijke organisatie hebben wij zo ingericht dat “vergunningverlening, toe-
zicht en handhaving” is samengebracht bij de directie Grondgebied.  Tot op heden echter zijn 
toezicht, handhaving en vergunningverlening nog niet voor alle taakvelden expliciet in beleid 
vervat. De verschillende taken worden als onderdeel van de betrokken werkprocessen mee-
genomen, zonder dat daarbij in alle gevallen expliciet en integraal een kwaliteitsniveau is 
vastgesteld.  
 
Wij hebben eerder de wens geuit  te komen tot een verdere integratie van toezicht, handha-
ving en vergunningverlening (besluit burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2001). Doel-
stelling daarbij is te komen tot een gemeentebreed, geïntegreerd handhavings- en vergun-
ningenbeleid, dat gericht is op een verantwoord niveau van vergunningverlening en naleving 
van de gestelde regels. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan hetgeen geformuleerd 
is in het raadsprogramma onder “Openbare orde en veiligheid” (Raadsprogramma 2002-
2006, vastgesteld d.d. 24 april 2002). Daarbij is het onze ambitie om ook openbare orde en 
veiligheid in zijn algemeenheid en het drugs- en prostitutiebeleid in het bijzonder te betrek-
ken bij handhavingacties die om een integrale aanpak vragen. Deze aspecten zullen even-
eens bij de beleidsvorming worden betrokken. 
 
Afbakening 
De onderhavige nota tot stand gekomen onder  verantwoordelijkheid van de managers van 
Milieu en Ontwikkeling, waarbij het projectgebied om praktische redenen eerst beperkt is tot 
het taakveld “toezicht en handhaving”. De integratie van vergunningverlening, zoals die door 
het gemeentebestuur wordt gewenst, zal parallel lopen aan de uitwerking van de visie zoals 
die thans wordt uitgewerkt in het kader van het “Project Vraaggericht werken”. 
 
 
1.2  DOELSTELLING 
 
 
Gemeentebreed handhavingsbeleid 
Onze ambitie is te komen tot een, bestuurlijk vastgesteld, aanvaardbaar niveau van naleving 
van de afgesproken voorschriften en regels. Daarbij streven wij er naar dat alle instanties 
(intern en extern), die belast zijn met toezicht en handhaving, optimaal met elkaar samen-
werken. Daartoe dienen toezicht en handhaving, gemeentebreed, een stevige beleidsmatige 
grondslag te verkrijgen. Dat beleid dient een fundament te geven aan een kwalitatieve en 
kwantitatieve intensivering van de handhaving. En in verband met het voeren van een trans-
parant beleid wensen wij verantwoording af te leggen over de wijze waarop de handha-
vingstaken worden uitgevoerd. 
 
De doelstelling van deze nota kan als volgt worden geformuleerd: 
 
Doelstelling:  
Het scheppen van kaders voor het  formuleren van een gemeentebreed,  integraal handha-
vingbeleid, waarbinnen, op basis van een probleem-/risicoanalyse en prioriteitenstelling, een 
adequaat niveau van toezicht en handhaving kan worden vastgesteld. Evident daarbij is dat, 
ten behoeve van duidelijkheid en het bevorderen van efficiency in aanwending van mensen 
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en middelen, gestreefd wordt naar eenduidigheid in beleid alsmede  in de wijze waarop uit-
voering wordt geven aan dat beleid.      
 
Het geformuleerde beleid en de uitvoering van dat beleid dienen er toe te leiden dat toezicht 
en handhaving in Vlissingen plaatsvinden:  
• op basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten  
• integraal en doelmatig 
• planmatig, programmatisch en meetbaar 
• binnen de vastgestelde juridische randvoorwaarden.  
 
_______________________________________________________________ 
 
1.3   RAAKVLAKKEN MET ANDERE BELEIDSONTWIKKELINGEN 
_______________________________________________________________ 
 
 
Toezicht en handhaving hebben raakvlakken met andere ontwikkelingen.  
In dit verband wijzen wij op de initiatieven  van het Ministerie van VROM om te komen tot 
een verdergaande  professionalisering van de handhaving. Deze initiatieven hebben inmid-
dels geresulteerd in de notitie “Professionalisering van de handhaving” (VROM, 1 november 
2002). In deze notitie zijn kwaliteitscriteria geformuleerd die nodig zijn voor een adequaat 
handhavingsproces. Deze criteria worden in een later stadium bij algemene maatregel van 
bestuur vastgelegd en dienen uiterlijk per 1 januari 2005 te zijn gerealiseerd. De kwaliteitscri-
teria zijn doorvertaald naar de onderhavige nota.  
 
Daarnaast noemen wij het initiatief van de VZG tot de instelling van provinciale Klankbord-
groep Ruimtelijke Ordening. Deze klankbordgroep, waar de afdeling Ontwikkeling deel van 
uit maakt, heeft een strategie aangereikt  voor de ontwikkeling van een handhavingsbeleid 
bestemmingsplannen. Deze “Handhavingstrategie bestemmingsplannen Zeeland” (PMO, 
december 2002) sluit naar inhoud en structuur zoveel mogelijk aan bij de handhaving van de 
milieuwetgeving. Wij onderschrijven deze door de klankbordgroep voorgestane strategie en 
hebben deze opgenomen in de onderhavige nota. 
 
 Andere beleidsdocumenten die nauw samenhangen met toezicht en handhaving betreffen 
het in 2001 vastgestelde “Evenementenuitvoeringsbeleid”, de “Inhaalslag Gebruiksvergun-
ningen” en het  “Beleidsplan brandveiligheid 2001-2005”. Deze notitie voorziet tenslotte in 
een koppeling met de nog nader vast te stellen “Nota integrale veiligheid”.   
 
 
 
1.4    LEESWIJZER 

 
 
Hoofdstuk 2 formuleert het door ons gewenste ambitieniveau met betrekking tot de kwaliteit 
van de handhaving. Dit gebeurt in termen van uitgangspunten en randvoorwaarden. 
De genoemde uitgangspunten en randvoorwaarden achten wij nodig wil er sprake 
kunnen zijn van een aanvaardbaar niveau van toezicht en handhaving. Deze uitgangs-
punten en randvoorwaarden vormen gezamenlijk het  gemeentebrede, integrale beleidska-
der. 
 
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens per beleidsterrein getoetst in hoeverre op dit moment in 
Vlissingen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden wordt voldaan. Deze toetsing levert, 
op basis van een risico- en probleemanalyse en prioriteitsstelling, een overzicht op van inci-
dentele en structurele activiteiten welke nodig zijn om het gewenste niveau van toezicht en 
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handhaving te bereiken. Het resultaat hiervan is het  beleidsprogramma 2003-2004, zoals 
weergegeven in Bijlage I.  
 
In Bijlage II is de gemeentebrede handhavingstrategie opgenomen. Deze strategie geeft aan 
op welke wijze de handhavinginstrumenten worden ingezet op het moment dat een overtre-
ding wordt geconstateerd; het zogenoemde handhavingstappenplan. Dit handhavingstap-
penplan is eveneens schematisch weergegeven.  
 
In Bijlage III zijn de draaiboeken en standaarddocumenten (juridische randvoorwaarden) 
opgenomen ter uitvoering van het handhavingstappenplan 
 
Bijlage III geeft definities van de gebruikte begrippen.  
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2. INTEGRAAL BELEIDSKADER 

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN HANDHAVINGSBELEID 

 
 
Belangrijke voorwaarde om te komen tot een eenduidig en integraal handhavingsbeleid is 
het vaststellen van een gemeentelijk ambitieniveau. Welk niveau van toezicht en handhaving 
achten wij wenselijk en noodzakelijk, wil er sprake zijn van een aanvaardbaar of adequaat 
niveau. In dit hoofdstuk wordt het ambitieniveau met betrekking tot de kwaliteit van handha-
ving geformuleerd in termen van uitgangspunten en randvoorwaarden. Deze uitgangspunten 
en randvoorwaarden betreffen de aspecten “wet- en regelgeving”, “toezicht”, “handhaving” 
en “management en organisatie“. De geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden 
vormen gezamenlijk het gemeentebrede, integrale beleidskader. 
 
Bij de formulering van een aanvaardbaar of adequaat handhavingniveau hanteerden wij als 
basis het beleid, zoals dat inmiddels ten aanzien van de milieuwetgeving is ontwikkeld. Mede 
onder impuls van rijksbijdragen is een regionale handhavingstructuur opgezet (provinciaal 
schaalniveau), waarbinnen de verschillende handhavende instanties (provincie, gemeenten, 
waterschappen, rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie, ministerie van VROM en de 
AID) vergaande afspraken hebben gemaakt over beleid en uitvoeringsactiviteiten met be-
trekking tot toezicht en handhaving.  
Deze afspraken zijn vastgesteld in een zogenaamde “Bestuursovereenkomst” (PMO, maart 
1999). Ook wij hebben, als deelnemer van het Provinciaal Milieu Overleg (PMO), deze over-
eenkomst vastgesteld (gemeenteraad, juni 1999). 
 
De hierna genoemde uitgangspunten en randvoorwaarden van een adequaat handhavings-
beleid zijn verder gebaseerd op de nota “Handhavingstrategie bestemmingsplannen Zee-
land”  van de eerder genoemde Klankbordgroep Ruimtelijke Ordening, op de kwaliteitscrite-
ria van de nota “Professionalisering van de handhaving” van VROM, als voornoemd, en de 
“Leidraad programmatisch handhaven”(Ministerie van Justitie, mei 2001). 
  
 
Om een aanvaardbaar of adequaat niveau van toezicht en handhaving te kunnen be-
reiken dient te worden voldaan aan de hierna genoemde uitgangspunten en rand-
voorwaarden. Deze uitgangspunten en randvoorwaarden zijn als volgt gerubriceerd: 
1. Wet- en regelgeving 
2. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor Toezicht  
3. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor Handhaving 
4.  Management en Organisatie 
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1.   Normatief kader: wet- en regelgeving 
 

 
Het wettelijk kader bestaat uit de componenten (a) normstelling, (b) ontheffingen-
/vrijstellingbeleid, (c) gedogen en (d) samenwerking. 
 
 
a. Normstelling is actueel, handhaafbaar en kenbaar. 

De normstelling is actueel, duidelijk (kenbaar) en handhaafbaar. Over nieuwe en te 
wijzigen regelgeving wordt overleg gevoerd met belanghebbenden (intern en extern) 
en een handhaafbaarheidtoets maakt deel uit van het proces. In het kader van pre-
ventieve handhaving en ten behoeve van een voldoende naleefgedrag wordt de 
normstelling en het gevoerde beleid op voldoende wijze actief gecommuniceerd (dmv 
voorlichting, brochures en bilateraal overleg) en kenbaar gemaakt.  

 
b. Formuleren ontheffings/vrijstellingsbeleid 

Voor zover relevant is ontheffings/vrijstellingsbeleid geformuleerd, bestuurlijk vastge-
steld en gecommuniceerd naar betrokkenen. 

 
c. Grenzen aan gedogen 

Gedogen is geen uitgangspunt. Gedogen vindt in beginsel uitsluitend plaats in tijdelij-
ke overgangs- of overmachtsituaties, en gebeurt schriftelijk in de vorm van een ge-
doogbesluit onder voorwaarden (overeenkomstig Kabinetsnota: “Grenzen aan gedo-
gen”, 1995).    

 
d. Samenwerking instanties 

Ten behoeve van integrale afweging van belangen en het vaststellen van (bestuurlij-
ke)verantwoordelijkheden zijn er afspraken gemaakt tussen de eigen organisatie-
onderdelen en de externe partijen (Brandweer/Politie/GGD) inzake de adviesrollen 
bij beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en vergunningverlening. Daarnaast zullen er 
met deze coalitiepartners afspraken worden gemaakt over het opstellen van het inte-
grale handhavingsbeleid binnen de hiervoor geformuleerde kaders alsmede over de 
integrale uitvoering van dat beleid. 
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2.  Toezicht 
 
 
De randvoorwaarden met betrekking tot het aspect toezicht betreffen de (a) systematiek van 
toezicht, (b) afstemming en (c) registratie 
 
a. Systematisch, structureel en programmatisch 

Toezicht vindt systematisch en programmatisch plaats. Op basis van probleem- en risico-
analyses, prioriteitstelling  en beschikbare capaciteit is per beleidsterrein expliciet een 
methode van toezicht bepaald en bestuurlijk vastgesteld.   
 

Als methode van toezicht onderscheiden we drie modellen:  
*  het piepsysteem:  
  er wordt gereageerd op meldingen en klachten 
* steekproefsgewijs 
  met steekproefsgewijze controles worden mogelijke overtredingen vastgesteld 
*  gerichte controle 
   controles vinden gericht plaats, op basis van beschikbare informatie en 
   kengetallen, geconcretiseerd in controlefrequenties. 

 
b. Afstemming intern en extern (structuur) 

Het toezicht wordt binnen de eigen afdeling en met andere gemeentelijke organisatieon-
derdelen afgestemd naar onderwerp en/of gebied en tijdstip. Het toezicht wordt afge-
stemd met andere overheden met toezichthoudende bevoegdheden. Zowel met interne 
organisatieonderdelen als externe handhavingpartners vindt, ten behoeve van afstem-
ming en coördinatie, structureel overleg plaats. Ten behoeve van intern overleg wordt 
aangesloten op de reeds bestaande overlegstructuur. De afdelingen Milieu en Ontwikke-
ling participeren in het  tweewekelijks Overleg Openbare Orde en Veiligheid. Waar nodig 
en wenselijk vinden toezicht en handhaving ook projectmatig plaats door multidisciplinair 
samengestelde handhavingteams (horeca, brandveiligheid, prostitutie, risicovolle objec-
ten etc.). Daartoe worden de BOA-bevoegdheden (Bijzondere Opsporingsambtenaren) 
zoveel als mogelijk uitgebreid. Stadstoezicht wordt waar mogelijk en wenselijk betrokken 
bij de projectmatige handhavingsactiviteiten.  
Het gemeentelijk ambitieniveau gaat uit van de aanwezigheid van voldoende capaciteit 
bij de coalitiepartners brandweer, politie en GGD 
 

c. Registratie 
De bevindingen van toezichthouders en de daaruit volgende acties worden op gestructu-
reerde en eenduidige wijze geregistreerd. Ten behoeve van afstemming en coördinatie 
zijn de benodigde bestanden toegankelijk voor de eigen organisatieonderdelen en de 
Brandweer. Voor zover van belang worden, binnen de daartoe gemaakte afspraken, toe-
zichtgegevens overgedragen aan externe instanties zoals politie en justitie. Er is een pro-
tocol opgesteld omtrent de wijze van operationele informatie-uitwisseling.  
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3.   Handhaving  
 

 
De uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking tot het aspect handhaving betreffen 
(a) de gekozen handhavingsstrategie in de vorm van het handhavingsstappenplan, (b) de 
afstemming van de handhavingstrategie en (c) de registratie. 
 
 
a. Handhavingstrategie 

Advisering en besluitvorming over handhavingactiviteiten bij geconstateerde overtredin-
gen vindt binnen de verschillende organisatieonderdelen consequent en eenduidig plaats 
binnen de daarover gemaakte procesafspraken.  
Deze afspraken vormen het zogenoemde handhavingstappenplan. Het handhavingstap-
penplan laat zien welke instrumenten in welke volgorde worden ingezet op het moment 
dat overtredingen worden geconstateerd. Het stappenplan kent  een (met het OM vast-
gestelde) koppeling met het strafrechtelijk traject. Het stappenplan is toegelicht en 
schematisch weergegeven in Bijlage II.2. 
 

b. Afstemming 
De handhavingstrategie wordt verder afgestemd met de externe andere handhavende in-
stanties. Over de bestuurlijke voorwaarschuwing (stap 2) en de bestuursrechtelijke maat-
regel (stap 3) wordt, voor zover het strafrecht van toepassing is, binnen de daarvoor ge-
maakte afspraken, het Openbaar Ministerie actief geïnformeerd. 

 
c. Registratie 

Handhavingactiviteiten worden, ten behoeve van voortgangsbewaking, beleidsinformatie 
en onderlinge informatie-uitwisseling, op gestructureerde en eenduidige wijze geregi-
streerd. Ten behoeve van afstemming en coördinatie zijn de benodigde bestanden toe-
gankelijk voor de interne organisatieonderdelen. Voor zover van belang worden handha-
vinggegevens overgedragen aan andere organisatieonderdelen of externe instanties zo-
als de brandweer, politie en justitie. Er is een protocol opgesteld omtrent de wijze van 
operationele informatie-uitwisseling. 
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4.   Management en Organisatie 
 
 
De uitgangspunten en randvoorwaarden ten aanzien van het aspect management en organi-
satie betreffen de onderdelen (a) programmering en verantwoording, (b) monitoring en eva-
luatie, (c) capaciteit, (d) informatiebeheer, (e) communicatie, (f) financiën en (g) werkproces-
sen. 
 
a Programmering en verantwoording 

Jaarlijks wordt door het bestuur een programma van toezicht en handhaving  vastgesteld 
op basis van meetbare doelen, beschikbare capaciteit, en, op basis van een probleem- 
en risicoanalyse, gestelde prioriteiten. De handhavingprogramma’s van de gemeente en 
van de politie en brandweer worden op elkaar afgestemd en komen gecoördineerd tot 
stand.  
Ook andere externe handhavinginstanties worden bij de programmering betrokken. Op 
die manier wordt de onderlinge afstemming gestalte gegeven, kunnen gezamenlijk priori-
teiten worden gesteld en activiteiten ingepland en (gezamenlijk) worden uitgevoerd.  
 
Jaarlijks wordt aan het gemeentebestuur gerapporteerd omtrent de handhavingresultaten 
(verantwoordingsrapportage). Aan de rapportages worden conclusies en aanbevelingen 
verbonden ten aanzien van de handhavingsbeleidcyclus 

 
b. Monitoring en evaluatie 

De input en output van de handhavingactiviteiten zijn onderwerp van structurele en uni-
forme monitoring. Zowel kwantitatieve (tijdsbesteding, aantal overtredingen, aantal hand-
havingtrajecten) als de kwalitatieve aspecten (de wijze van toezicht, de wijze van hand-
having) worden in beeld gebracht. Doelstellingen daarbij zijn het meten van effecten door 
de inzet van middelen, het generen van managementinformatie met betrekking tot de uit-
voering van programma’s en het bieden van mogelijkheden tot verdergaande sturing en 
prioriteitenstelling van de handhaving, het kiezen van de juiste handhavinginstrumenten 
en, het waar nodig, bijstellen van beleid.  

 
c Capaciteit toezicht en handhaving 

In beginsel is er sprake van taakscheiding in de uitvoering van vergunningverlening en 
handhaving. Toezicht en handhaving zijn beschreven als volwaardige zelfstandige taak 
of substantiële deeltaak. De capaciteit is gebaseerd op gehanteerde kengetallen en het 
geformuleerde handhavingsbeleid. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd.  

 
d Informatiebeheer 

Via geautomatiseerde systemen vindt planning, programmering en procedurebewaking 
van toezicht en handhavingactiviteiten plaats. Via dit systeem wordt gebruik gemaakt van 
standaarddocumenten en kunnen overzichten worden uitgedraaid ten behoeve van jaar-
verslagen en managementsrapportages. Er is een protocol opgesteld omtrent de wijze 
van operationele informatie-uitwisseling. 

 
e. Communicatie 

Naast preventieve activiteiten (voorlichting) worden –voor zover wenselijk-  toezichts- en 
handhavingacties aangekondigd en resultaten bekendgemaakt. 

 
f. Financiën 

Er is een specifiek (meerjarig)budget voor toezicht en handhaving, afgestemd op het be-
leid en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden en werkvoorraad. 
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g. Werkprocessen 
Toezicht en handhaving vinden plaats conform beschreven en tussen de organisatieon-
derdelen afgestemde werkprocessen en werkinstructies. Bevoegdheden zijn daarbij zo 
laag mogelijk in de organisatie neergelegd. De stappen 1 (ambtelijke waarschuwing) en 2 
(voorwaarschuwing bestuursrechtelijke dwangmaatregel), als omschreven in het hand-
havingstappenplan (zie Bijlage II), zijn gemandateerd aan het management. Stap 3 (het 
besluit tot het opleggen van een bestuursrechtelijke dwangmaatregel in de vorm van be-
stuursdwang of dwangsom) is, overeenkomstig het vigerende mandaatbesluit, een be-
voegdheid van het college van burgemeester en wethouders. 
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3 BELEIDS- EN UITVOERINGSPROGRAMMA 
 
 
3.1 Beleidscyclus 
Belangrijke voorwaarde om te komen tot een gemeentebreed, integraal handhavingsbeleid  
is het  vaststellen van het ambitieniveau. Dit ambitieniveau hebben wij hiervoor gedefinieerd 
in algemene uitgangspunten en randvoorwaarden, waaraan minimaal voldaan dient  te wor-
den wil er sprake kunnen zijn van een aanvaardbaar of adequaat  niveau van toezicht en 
handhaving (integraal beleidskader).  
Op basis van dit in meer algemene termen geformuleerde beleidskader stellen wij vervol-
gens per beleidsterrein op maat het gewenste beleid en de wijze van toezicht vast. 
 
Het ambitieniveau, zoals wij dat per beleidsterrein op maat formuleren, wordt vervolgens 
afgezet tegen het huidige beleids- en uitvoeringsniveau. Deze “confrontatie” levert, mede 
naar aanleiding van een probleem-/risicoanalyse en daarop gebaseerde prioriteitstelling, een 
overzicht op van activiteiten die nodig zijn om het vastgestelde niveau te bereiken. Deze ac-
tiviteiten, die incidenteel of structureel van karakter zijn, vormen uiteindelijk het (meerjaren) 
“beleidsprogramma”. Mede op grond van dit beleidsprogramma kan jaarlijks een “uitvoe-
ringsprogramma” worden vastgesteld. Periodieke evaluatie van het beleidsprogramma en 
het uitvoeringsprogramma vormen tenslotte, gezamenlijk met interne en externe ontwikkelin-
gen, de input voor, en daar waar nodig bijstellen van, het beleidskader en de eerder vastge-
stelde activiteiten.  
 
Op deze wijze ontstaat een beleidsontwikkelingsmodel gericht op een voortdurende kwaliteitsverbete-
ring en verdergaande professionalisering van de handhavingactiviteiten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.   Proces beleidsontwikkeling en uitvoering van toezicht  en handhaving.
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3.2 Probleem en risicoanalyse 
Zoals hiervoor is aangegeven moeten toezicht en handhaving er toe leiden dat een aan-
vaardbaar en verantwoord niveau van naleving van de wet- en regelgeving wordt gereali-
seerd. Een aanvaardbaar en verantwoord niveau van naleving van wettelijke bepalingen 
realiseren is onlosmakelijk verbonden met, gelet op de beschikbaarheid van mensen en 
middelen, prioriteiten stellen. Het stellen van prioriteiten doen wij onder meer op basis van 
een probleem en risicoanalyse.  Bij de probleem- en risicoanalyses gaan wij uit van de be-
nadering: 
  
 

risico = kans x impact  
 

 
De kans is de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt. De impact is de inschatting van effec-
ten in termen van veiligheid, aansprakelijkheid, overlast en rechtszekerheid. De probleem- 
en risicoanalyse mondt uit in een ”score” (hoog, normaal, laag) die richting geeft aan de wijze 
van “toezicht” (risicobeheeracties) en het stellen van de handhavingprioriteiten . 
Voor de activiteiten en objecten in het kader van de Wet milieubeheer alsook op het terrein 
van brandveiligheid zijn reeds risicoanalyses beschikbaar. Deze analyses vormen de basis 
voor prioritering en dienen als leidraad voor de bepaling van de methode van toezicht en 
handhaving en het stellen van prioriteiten. Voor de overige terreinen zijn nog geen op de 
Vlissingse situatie toegesneden analyses voorhanden. Deze probleem- en risicoanalyse 
vormt een van de belangrijkste activiteiten die zijn opgenomen in het beleidsprogramma 
2003-2004. 
 
 
3.3 Samenvatting beleidsprogramma 2003-2004 
In het schematisch overzicht van Bijlage I zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden per 
beleidsterreinen nader geformuleerd (ambitieniveau) en getoetst aan de huidige situatie in 
Vlissingen. In het schema zijn vervolgens de activiteiten benoemd die nodig zijn teneinde het 
aanvaardbare handhavingniveau te bereiken. Daarbij is aangegeven of de activiteiten inci-
denteel of structureel van karakter zijn en wanneer deze activiteiten zijn gerealiseerd. Deze 
activiteiten vormen gezamenlijk het beleidsprogramma 2003-2004.   
 
In het navolgende overzicht zijn de belangrijkste activiteiten uit het beleidsprogramma 2003-
2004 weergegeven. 
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Beleidsprogramma 2003-2005  
 
1. Normatief kader 
 Gereed: 2003 Gereed: 2004 
Vaststellen veiligheidsmatrix t.b.v. evenemen-
tenbeleid 

X 
 

 

Afspraken omtrent verantwoordelijkheden en 
adviesrollen (intern en extern) met betrekking 
tot beleidsontwikkeling en –uitvoering be-
stuurlijk vastleggen 

 
X 

 

Uitstallingenbeleid en beleid ventvergunnin-
gen actualiseren (incl. handhavingsparagraaf)

  
X 

Evaluatie parkeerbeleid  X 
Vaststellen gedoogbeleid overeenkomstig 
landelijk beleidskader   

  
X 

 Actualiseren bestemmingsplannen  X  
 Actualiseren standaardvoorschriften X  
 Actualiseren vrijstellingbeleid X  
 Ontwikkelen welstandsbeleid X  
 Actualiseren recreatieverordening  X 
 Actualiseren bouwverordening X  
 Nota integrale veiligheid  x 
 
2. Toezicht    
Nulmeting uitvoeren X  
Vaststellen methode van toezicht op basis 
van veiligheids- risicoanalyse 

X  

Jaarlijks handhavingprogramma van toe-
zichts-activiteiten en integrale projecten 

X  

Opschalen van bestaande overlegvormen 
(LKM/OVV/horecaoverleg) intr. niveau 

X  

Registratie toezichtgegevens in BWT4all  X 
Protocol informatie-uitwisseling  X 
 
3. Handhaving 
Afstemmen handhavingsstrategie   
Afspraken omtrent uitvoering handhavings-
stappenplan met externen bestuurlijk vastge-
steld 

           
          X 

 

Systeem van registratie handhavingsactvitei-
ten vaststellen  

 X 
 

 
4. Management en organisatie 
Ontwikkelen en vaststellen wijze van pro-
grammering toezichts- en handhavingsac-
tiviteiten 

 
X 

        
           

Methode verslaglegging en rapportage vast-
stellen voor niet-inrichting gebonden activitei-
ten 

           X 

Vaststellen formatie op basis van veiligheids-
en risico-anayse/prioriteitstelling 

X 
  

 

Afstemmen werkprocessen en  -instructies X  
Vaststellen protocol informatieuitwisseling   X 
Vaststellen communicatieplan              X 
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BIJLAGE I BELEIDSPROGRAMMA 2003-2004 
 
 

A. Beleidsterrein Milieu/Horeca/Openbare Orde en Veiligheid/Openbare Ruimte 
B. Beleidsterrein Ruimtelijke Ordening/Bouwen en Wonen 
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A. Beleidsterrein Milieu / Horeca / Openbare Orde en Veiligheid /Openbare Ruimte 
 
 

Onderwerp 1: Normatief kader 
 
 Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

Actuele hand-
haafbare en 
kenbare regel-
geving. 
 

     
 

 

Milieu- en Hore-
ca-  
Regelgeving: 
 
• Vergunningen
• Ontheffingen 
• Wettelijke 

bepalingen 
• Regels ge-

meentelijke 
verordenin-
gen. 

 

1. Geen activiteiten zonder 
noodzakelijke vergun-
ning, tenzij situatie vol-
doet aan voorwaarden 
beleidskader gedogen; 

2. Vergunningen  worden 
verleend op basis van 
wettelijke bepalingen en 
door het college vastge-
steld beleid; 

3. Vergunningen worden 
zovaak als nodig doch 
minimaal 1x in 10 jaar 
geactualiseerd; 

4. Met betrekking tot mel-
dingsplichtige activiteiten 
is beleid inzake “nadere 
eisen” vastgesteld. 

5. Normatief kader wordt 
gecommuniceerd 

 

1. Gedogen vindt plaats over-
eenkomstig landelijk be-
leidskader 

2. Overeenkomstig ambitieni-
veau. Kwaliteitsverbetering 
dient nog plaats te vinden 
met betrekking tot verruim-
de reikwijdte Wet milieube-
heer en uitwerking Horeca-
nota (terrassenbeleid) 

3. Achterstand in actualisatie-
plicht; 

4. Nadere eisen worden vast-
gesteld overeenkomstig in-
terne beleidsregels; 

5. Communicatie vindt plaats 
overeenkomstig de wettelij-
ke eisen en ad hoc afhan-
kelijk van onderwerp en ac-
tualiteit 

 

1. Landelijk beleidska-
der  overeenkomstig 
vaststellen  

2. Beleid verruimde 
reikwijdte (uitbeste-
ding op grond van 
SAM-
subsidieregeling) en 
beleid terrassen 
wordt ontwikkeld en 
vastgesteld; 

3. Achterstand actuali-
satieplicht vergun-
ningverlening wordt 
ingehaald; 

4. Formeel vaststellen 
beleid nadere eisen 

5. Communicatieplan 
 
 

2003 
 
 
 
 
 2003 
 
 
 
 
 2003 
 
 
 
 2003 
 
 2004 

Uitvoering wettelijke 
bepalingen en ge-
meentelijke verorde-
ningen overeenkom-
stig vastgesteld beleid 
 
 
 
 
 
Actualisatie 
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 Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structu-
reel 

Gebruik openbare 
ruimte, 
Openbare orde 
en veiligheid 
(APV) 
 
 
• Vergunningen
• Ontheffingen 
• Algemene 

bepalingen 
gemeentelijke 
verordeningen

1. Geen activiteiten zonder 
noodzakelijke vergun-
ning/onheffing, tenzij vol-
daan wordt aan beleids-
kader gedogen 

2. Verguningen/onthef-fingen 
worden verleend overeen-
komstig actuele gemeen-
telijke verordeningen en  
formeel vastgesteld  beleid

3. Normatief kader wordt 
gecommuniceerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gedogen vindt plaats over-
eenkomstig landelijk beleids-
kader; 

2. Vergunningverle-
ning/ontheffing op basis ge-
meentelijke verordeningen en 
vastgestelde  beleidskaders: 
* standplaatsen (2001) 
* ventvergunningen (1989) 
* uitstallingen (1987) 
* evenementenbeleid (2001) 
* kermisvoorwaarden 
(jaarlijks vaststellen) 
*parkeerexcessen 

1. Landelijk beleidskader verta-
len naar lokale situatie; 

2. Beleid uitstallingen en vent-
vergunning actualiseren; 
evenementenuitvoeringbeleid 
verder uitwerken met aspec-
ten “veiligheid” en “evene-
mentencommissie”;  
t.b.v. toetsing evenementen 
en voorwaarden waaronder 
wordt veiligheidsmatrix vast-
gesteld 

3. Vaststellen nota integrale 
handhaving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2003 
 
 
 
   2004 
 
   2003 
 
 
  2003 

 

Parkeerbeheer Niet parkeren zonder vergun-
ning/betaling 

Conform ambitieniveau Evaluatie huidige situatie 2003  

Gedoogbeleid Gedogen overeenkomstig 
landelijk beleidskader 

Landelijk beleidskader ad hoc toe-
gepast en niet formeel vastgesteld

Vaststellen gemeentelijk ge-
doogbeleid overeenkomstig lan-
delijk beleidskader 

2004  

Samenwerking Verantwoordelijkheden en 
adviesrollen (interne en exter-
ne partijen) m.b.t. beleidsont-
wikkeling en –uitvoering  zijn 
bestuurlijk vastgesteld. 

Verantwoordelijkheden en advies-
rollen zijn niet bestuurlijk vastge-
steld 

Bestuurlijk vaststellen verant-
woordelijkheden en adviesrollen 

2003  
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Onderwerp 2: Toezicht op wet- en regelgeving 
 
   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

De wijze van toe-
zicht is systema-
tisch en pro-
grammatisch. 

Inrichtinggebonden 
Toezicht (actief) vindt gericht 
(methode) en programma-
tisch plaats. De controlefre-
quentie is vastgesteld op 
basis van milieu-
urgentie/veiligheidsaspecten 
(overeenkomstig daartoe 
opgestelde kengetallen 
VROM, aangepast aan loka-
le ervaringscijfers). Contro-
leactiviteiten vinden integraal 
plaats. 
 
Toezicht naar aanleiding van 
klachten. Klachten worden 
altijd beoordeeld conform 
beoordelingskader (klach-
tenregeling). 
Buiten kantooruren is piket-
dienst actief 
 
Overige activiteiten 
De controlefrequentie en 
wijze van toezicht is voor de 
verschillende deelgebieden 
vastgesteld op grond van 
urgentie/veiligheids- en 
maatschappelijke risico’s 

Inrichtinggebonden 
Overeenkomstig ambitieniveau 
m.u.v. BRZO-bedrijven (veilig-
heidseisen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige activiteiten 
Geen progammatische wijze 
van toezicht 
Voor grotere evenementen 
wordt controlefrequentie be-
paald binnen evenementen-
commissie.  
Controle-activiteiten (actief en 
passief) verder bepaald naar 
inzicht en ervaring 

Inrichtinggebonden 
Kengetallen opstellen 
voor 
BRZO-bedrijven  
 
Richtlijnen inspecties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige activiteiten 
 
Programma van toe-
zichtsactiviteiten 
 
Methode van toezicht 
(incl. frequentie) vast-
stellen 

 
 
 
  2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2003- 
   2004 
 
 
 2003 

Handhavingprogram-
ma (jaarlijks) 
 
Overeenkomstig pro-
fessionaliseringstraject 
(PMO-
bestuursovereen-
komst) worden kwali-
teitscriteria ontwikkeld 
en landelijk vastgelegd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handhavingprogram-
ma (jaarlijks)  



 
KADERNOTA INTEGRAAL HANDHAVINGSBELEID Pagina 22 van 74 

 

 
 

 

 



 
KADERNOTA INTEGRAAL HANDHAVINGSBELEID Pagina 23 van 74 

 

 
   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

Afstemming 
Intern/ extern 

Toezichtsactiviteiten zijn 
intern en extern afgestemd 
op basis gezamenlijk overleg 
en programmering 

Inrichting gebonden activiteiten 
overeenkomstig ambitieniveau 
 
  

Opschaling bestaande 
overlegstructuur 
(LKM/OVV/Horeca-
overleg) tot integraal 
niveau 
 
Jaarprogramma toe-
zichtsactiviteiten (inc. 
Handhavingsprojecten) 

2003 
 
 
 
 
 
2003 

 
 
 
 
 
 
Jaarlijks vaststellen 
handhavingsuitvoe-
ringsprogramma 

Toezicht regi-
stratie  gegevens

Bevindingen en daaruit vol-
gende acties (stappen) wor-
den op gestructureerde en 
eenduidige wijze geregi-
streerd (geautomatiseerd 
systeem). Voor zover nood-
zakelijk worden gegevens 
overgedragen aan andere 
afdelingen en/of externen.   
 
Er is een protocol opgesteld 
omtrent wijze van operatio-
nele informatie-uitwisseling 
 
 
 
 
 

Inrichting gebonden activiteiten 
conform ambitieniveau.  
 
Voor niet-inrichting gebonden 
activiteiten registreren toezicht-
houders op eigen wijze of is er 
sprake van informele afstem-
ming over wijze waarop bevin-
dingen worden geregistreerd 

 
 
 
 
Ontwikkelen registratie-
systeem analoog aan 
bestaande systeem in-
richting gebonden activi-
teiten 
 
Opstellen protocol in-
formatie-uitwisseling 

 
 
 
 
 2004 
 
 
 
 
 2004 

Reguliere bedrijfsvoe-
ring  
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Onderwerp 3: Handhaving  
 
   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

Handhavings-
strategie 

Wijze van handhaving over-
eenkomstig vastgestelde 
handhavingstappenplan. Als 
nadere uitwerking van stap-
penplan zijn criteria geformu-
leerd voor uitvoering stappen-
plan (starten handhavingactie 
c.q. overslaan van stappen). 
Afstemming bestuurlijk en 
strafrechtelijk traject heeft 
plaatsgevonden   
 
 
 
 
 
 

Inrichting gebonden activiteiten 
overeenkomstig ambitieniveau 
 
Voor niet-inrichting gebonden activi-
teiten  wordt handhavingstraject ad. 
hoe bepaald. 

Vaststellen handhavings-
strategie (zie handhavings-
stappenplan bijlage II)  
 
Criteria formuleren voor 
toepassen stappenplan 
Afspraken maken over af-
stemming bestuurlijk en 
strafrechtelijk traject 

  
 
 
 2003 

Toepassen handhavings-
stappenplan en bijbeho-
rende beleidskaders 

Afstemming Handhavingsstappenplan is 
afgestemd met externe instan-
ties. Met OM en politie zijn 
afspraken gemaakt omtrent 
verantwoordelijkhe-
den/rolverdeling en informa-
tieoverdracht 
 
 
 

Inrichtinggebonden activiteiten 
overeenkomstig ambitieniveau 

Verantwoordelijkheden en 
rolverdeling bestuurlijk 
vastleggen 
In structureel overleg wor-
den zaken afgestemd 

 2003  

Registratie 
handhavingge-
gevens  

Handhavingactiviteiten wor-
den ten behoeve van planning 
en voortgangsbewaking op 

Inrichting gebonden activiteiten 
overeenkomstig ambitieniveau 
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Onderwerp 3: Handhaving  
 
   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

gestructureerde wijze geregi-
streerd (geautomatiseerd sys-
teem) 
 
Er is een protocol opgesteld 
omtrent de wijze van operati-
onele informatie-uitwisseling  
 

Bij niet-inrichting gebonden activitei-
ten worden handhavingactiviteiten 
op eigen wijze geregistreerd. 

 
Systeem registratie hand-
havingactiviteiten ontwikke-
len en vaststellen 
 
Protocol informatie-
uitwisseling opstellen 

 
 2004  
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Onderwerp 4: Management, organisatie 
 
   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

Programmering 
en verantwoor-
ding 

(meer)jarenprogramma op 
basis van aantallen, kwaliteit 
(wijze van toezicht)  speer-
punten 
vastgelegd in werkplannen 
Afstemming met afdeling 
Ontwikkeling, Politie en 
Brandweer 
 
 
 
 
 

Inrichting gebonden activiteiten 
overeenkomstig ambitieniveau 
 
Geen programmering ten aanzien 
van niet-inrichting gebonden activi-
teiten 

 
 
 
 
Ontwikkelen en vaststellen 
wijze van programmering 

 
 
 
 
2003 

Jaarlijkse verantwoordings-
rapportage aan bestuur  

Monitoring en 
evaluatie 

Input en output van handha-
vingactiviteiten zijn onderwerp 
van structurele uniforme en 
periodieke monitoring. Rap-
portages via MARAP en jaar-
verslag 
 
 
 
 
 

Met betrekking tot inrichting gebon-
den activiteiten vindt jaarlijks ver-
slaglegging plaat.  

Methodiek verslaglegging 
en rapportage ontwikkelen 
en vaststellen voor niet-
inrichting-gebonden activi-
teiten 

 2003 MARAP en jaarverslag 

Capaciteit voor 
toezicht en 
handhaving 

Toezicht en handhaving zijn 
beschreven als volwaardige 
zelfstandige taak of substanti-
ele deeltaak. Er is een speci-
fieke functiebeschrijving. De 
capaciteit is gebaseerd op 

Capaciteit en functiebeschrijving 
met betrekking inrichting gebonden 
activiteiten overeenkomstig ambi-
tieniveau 
 
Voor niet-inrichting gebonden activi-

 
 
 
 
Vaststellen capaciteit bin-
nen kaders onderhavige 

 
 
 
 
 2003 
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Onderwerp 4: Management, organisatie 
 
   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

vastgestelde methode van 
toezicht en het vastgestelde 
handhavingsbeleid 
 
 
 
 

teiten dient capaciteit nader te wor-
den bepaald  

beleidsnotitie 
 

Informatiebeheer Via geautomatiseerd systeem 
vindt planning en voortgangs-
bewaking plaats. Via systeem 
wordt gebruik gemaakt van 
standaard documenten en 
kunnen overzichten worden 
uitgedraaid ten behoeve van 
jaarverslagen en manage-
mentrapportages.  
Er is een protocol opgesteld 
ten behoeve van operationele 
informatie-uitwisseling  
 
 
 
 
 
 
 

Inrichting gebonden activiteiten 
overeenkomstig ambitieniveau  

 
 
 
 
Vaststellen standaarddo-
cumenten (door middel van 
vaststellen van onderhavi-
ge beleidsnota)  
 
Vaststellen protocol infor-
matie-uitwisseling 

 
 
 
 
 2003 
 
 
 
 
 2004  

 

Communicatie 
over  toezicht en 
handhaving 

Communicatie is wezenlijk 
onderdeel van handhavings-
beleid.  
 
 

Communicatie voorzover wettelijk 
voorgeschreven en ad hoc 

Communicatieplan vast-
stellen 

2004  
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Onderwerp 4: Management, organisatie 
 
   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

 
 
 

Financiën Er is een specifiek meerjaren-
budget voor toezicht en hand-
having, afgestemd op beleid 
en de hieruit voortvloeiende 
werkzaamheden en werkvoor-
raad 
 

Conform ambitieniveau    

Management van 
werkprocessen 

Toezicht en handhaving vin-
den plaats conform beschre-
ven en tussen interne organi-
satieonderdelen afgestemde 
werkprocessen en werkin-
structies 
 
 

Werkprocessen en werkinstructies 
niet afgestemd 

Afstemming werkproces-
sen en werkinstructies 

2003  
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B. Beleidsterrein Ruimtelijke Ordening (incl. Bouwen en gebruik) 
 
 

Onderwerp 1: Normatief kader 
 
 Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

Bestemmings-
plannen 

1. over de handhaafbaarheid 
van bestemmingsplannen 
wordt nagedacht bij stan-
daardopzet van bestem-
mingsplannen qua: 
• Systematiek 
• Voorschriften 
• gebruikte kaarten 
• toelichting 
2. actuele bestemmings-
plannen 
 
3. handhavingparagraaf in 
bp 
 
4. digitale bestemmings-
plannen zijn beschikbaar en 
uitwisselbaar. 

1. standaardvoorschriften zijn 
niet actueel 
 
 
 
 
 
 
2.bestemmingsplannen zijn 
nagenoeg actueel 
3.handhavingparagraaf in actu-
ele bp’s opgenomen 
4. actuele bp’s gedigitaliseerd; 
slag naar uitwisselbaarheid 
wordt gemaakt. 

1. actualiseren stan-
daardvoorschriften. 
 
 
 
 
 
 
2. afronding actualise-
ring 

2003 
 
 
 
 
 

 

Vrijstellingbeleid er is vrijstellingenbeleid ge-
formuleerd en vastgelegd 

vrijstellingenbeleid aanwezig; 
afstemming op nieuwe Wo-
ningwet nodig 

Afstemmen op nieuwe 
woningwet 

2003  

Welstandsbeleid *
(per 010704 ver-
eist) 

Welstandbeleid  geformu-
leerd en vastgelegd. 

concept gereed 1. commentaar ver-
werken 

2. afstemming met 
Middelburg 

3. gemeentelijke be-

2003  
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sluitvorming 
Brandveiligheid-
nota 

niveau handreiking brandvei-
ligheid bestaande bouw 

concept gereed ter besluitvorming voor-
leggen aan college c.q. 
gemeenteraad 

 onderdeel normale 
bedrijfsvoering 

 
 
 Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

Kamerverhuur verordening Kamerverhuur 
vastgesteld 

conform ambitieniveau   onderdeel normale 
bedrijfsvoering 

Recreatiewonin-
gen 

actuele verordening Recrea-
tiewoningen 

verordening is niet actueel gelet 
huidige jurisprudentie 

Verordening aanpassen 
 

2004 onderdeel normale 
bedrijfsvoering 

Bouwverordening actuele verordening verordening niet actueel  Wijzigingen woningwet 
2003 doorvoeren 

2003  

Gedoogbeleid Gedoogbeleid is vastgesteld Geen gedoogbeleid. Gedoogbeleid vaststel-
len 

2004  

Samenwerking      
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Onderwerp 2: Toezicht op wet- en regelgeving 
 
   Activiteiten 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

Inzicht en feitelijke 
situatie 

actueel inzicht bestaande 
situatie  

geen volledig actueel inzicht nul ‘meting’ uitvoeren 2003 actualiseren van gege-
vens o.b.v. toezicht en 
handhavinggegevens  
(bv. 2x per jaar luchtfo-
to’s) 

De wijze van toe-
zicht 

er vindt structureel (vaste 
frequentie) en o.b.v. een 
programma gebiedsdekkend 
toezicht plaats dat zich richt 
op de:  
• Illegale activiteiten 

(bouw, gebruik, sloop, 
gebruiks-vergunningen, 
etc.) 

• Aanlegvergunning-
plichtige activiteiten, 

• precario en de 
• vergunningsaanvragen. 
voor de diversiteit aan soor-
ten vergunningsaanvragen is 
per soort een handha-
vingprogramma opgezet. 

toezicht vindt plaats n.a.v. een 
klachten/piepsysteem. er vindt 
op adhoc-basis, door individue-
le toezichthouders, toezicht 
plaats op aanvragen en via 
controles op bouwwerken. 

Opstellen van een 
handhavingprogramma 
voor de diverse soorten 
vergunningsaanvragen. 
 

2003 Systematisch toezicht  
(conform vastgestelde 
actieprogramma’s) op: 
1. illegale bouw -

steekproefsgewijs 
2. illegaal gebruik  -

gerichte controles 
3. illegaal aanleggen -

steekproefsgewijs 
 
structurele standaard-
controles dienen uitge-
voerd te worden 
er dient uitvoering ge-
geven te worden aan 
de opgestelde organi-
satiestructuur. 

Afstemming van 
toezicht in-
tern/extern 

het toezicht wordt intern af-
gestemd met de afdeling 
Milieu en met andere hand-
havende overheden (integra-
le handhaving- intern/extern)
1. qua gebied 
2. qua tijdstip 
3. qua onderwerpen 

het toezicht wordt binnen de 
eigen afdeling afgestemd: 
1. qua gebied 
onderverdeeld in steekproefs-
gewijs en programmatisch toe-
zicht 

1. overlegvormen opzet-
ten: 
• taak 
• werkwijze 
• samenstelling 
2. participatie LKM 
 

2003 actieve deelname aan 
overlegvormen 
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   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

Registratie toe-
zichtgegevens 

bevindingen worden op ge-
structureerde en eenduidige 
wijze geregistreerd waarin  
opgenomen: 
1 termijnen waar-

binnen registratie plaats-
vindt 

2 afbakening van 
gegevens 

3 wijze van vastleg-
gen 

4 tevens zijn alle 
benodigde bestanden 
toegankelijk voor alle 
(gemeentelijke) organi-
satie(s)/onderdelen 

toezichthouders registreren niet 
of op eigen wijze of er is sprake 
van informele afstemming over 
de wijze waarop bevindingen 
worden geregistreerd. 

• vaststellen onderha-
vige beleidsnota 
waarmee de regi-
stratie systematisch 
komt vast te liggen 

• procedure verwer-
ken in de BWT4all-
applicatie incl. te-
rugmeldingen en af-
stemming met milieu
geldt eventueel ook 
voor recreatiewo-
ning. 

2003 onderdeel normale 
bedrijfsvoering 

Overdrachtsmo-
ment van toezicht 
naar handhaving 

voor zover van belang wor-
den toezichtgegevens ook 
overgedragen aan de hand-
havers (ook van andere be-
leidsvelden (intern en ex-
tern)) 

conform ambitieniveau Werkafspraken hierom-
trent optimaliseren 

2003 onderdeel normale 
bedrijfsvoering 
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Onderwerp 3: Handhaving  
 
   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

Beoordeling toe-
zichtgegevens 

advisering en besluitvorming 
vindt plaats overeenkomstig 
een bestuurlijk vastgesteld 
handhavingstappenplan en 
vastgesteld beleid.  

het handhavingtraject wordt op 
ad hoc-basis en o.g.v. eigen 
ervaringen bepaald. 

• Vaststellen onder-
havige beleidsnota 

• Toetsingscriteria 
opnemen in notitie, 
bezien in combinatie 
met prioriteitstelling. 

2003 Onderdeel normale 
bedrijfsvoering 
 
 

Handhavingstra-
tegie 

het handhavingtraject is af-
gestemd met andere ge-
meentelijke afdelingen en 
andere overheden 

traject niet afgestemd Vaststellen onderhavige 
beleidsnota 

2003 Onderdeel normale 
bedrijfsvoering 
 
 

Afstemming   •    
Registratie hand-
havinggegevens 
(vanaf beoordeling 
toezichtgegevens) 

bevindingen worden op ge-
structureerde en eenduidige 
wijze geregistreerd 
• termijnen waarbinnen 

registratie plaatsvindt 
• afbakening van gege-

vens 
• wijze van vastleggen 

Individuele handhavers regi-
streren bevindingen op eigen 
wijze, er is geen eenduidige en 
gestructureerde registratie 

• vaststellen  onder-
havige beleidsnota 

• procedure verwerkt 
in de BWT4all-
applicatie incl. te-
rugmeldingen en af-
stemming met milieu

2003 Onderdeel normale 
bedrijfsvoering 
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Onderwerp 4: Management, organisatie 
 
   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

Programmering en 
verantwoording 

Meerjarenprogramma op ba-
sis van  gegevens over tijds-
besteding en aantallen contro-
les (mate van toezicht) en 
handhavingtrajecten.  

Geen programmering Vaststellen onderhavige 
nota 
Incl. programmering 

 Onderdeel normale be-
drijfsvoering (actiepro-
gramma’s) 

Monitoring en eva-
luatie 

Monitoring van de jaarproduc-
tie. Er wordt gekeken naar 
kwantitatieve en kwalitatieve 
aspecten.  
Deze worden gebruikt voor 
het opstellen van het volgen-
de uitvoeringsprogramma. Er 
vindt  een jaarlijkse rapporta-
ge plaats. 

Geen verslaglegging en monitoring Vaststellen notitie handha-
ven  

 Onderdeel normale be-
drijfsvoering (jaarrapporta-
ge uiterlijk maart ieder jaar)

Capaciteit voor 
toezicht en hand-
having 

Toezicht  en handhaving zijn 
beschreven als volwaardige 
en zelfstandige taak. De ca-
paciteit is gebaseerd op het 
toezichtsbeleid.  

Toezicht en handhaving als beperk-
te deeltaak. Er zij geen afspraken 
over de benodigde capaciteit. 

• Vaststellen onderhavi-
ge nota 

• Benodigde uren opne-
men in productieplan-
ning (jaarlijks) 

 Onderdeel normale be-
drijfsvoering (planning) 

Informatiebeheer Via het geautomatiseerde 
systeem vindt voortgangsbe-
waking plaats. Via het sys-
teem kan gebruik worden ge-
maakt van standaarddocu-
menten Via geautomatiseerde 
systemen is informatie bij de 
centrale balie beschikbaar  

Combinatie van papieren dossiers 
en geautomatiseerd systeem 

Na vaststellen onderhavige 
beleidsnota geautomati-
seerd systeem ‘ontwer-
pen’(plan van aanpak en 
programma van eisen) en 
bestaand systeem feitelijk 
aanpassen c.q. nieuw sys-
teem introduceren 
(BWT4all) 

2004 normaal onderdeel be-
drijfsvoering (afspraken 
met ICT-collega’s en/of 
derden) 

Communicatie Toezichts- en handhavingac- Informatie wordt niet verstrekt Structurele communicatie  Onderdeel normale be-
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Onderwerp 4: Management, organisatie 
 
   Activiteiten 

 
Aandachtspun-
ten 

Ambitieniveau Huidige situatie Incidenteel Gereed Structureel 

over  toezicht en 
handhaving 

ties worden bekendgemaakt. 
Resultaten van toezichts- en 
handhavingacties worden 
bekendgemaakt. 

afspraken maken i.o.m. 
communicatieadviseurs. 
Basis jaarlijkse actie pro-
gramma’s 

drijfsvoering 

Financiën Er is budget specifiek voor 
toezicht en handhaving. Het 
budget voor toezicht en hand-
having is in overeenstemming 
met de werkvoorraad. 

Uitgangspunt is dat binnen de hui-
dige formatie de notitie ‘Handhaven 
in Vlissingen 2002-2006 kan wor-
den uitgevoerd. 

• Voor de nulmeting be-
stemmingsplannen en 
geautomatiseerd sys-
teem eenmalig extra 
budget nodig 

• Na 1 jaar evalueren 
dienen beleidskeuzes 
gemaakt te worden. 

 Normaal onderdeel be-
drijfsvoering productie 
planning binnen de forma-
tie 

Management van 
werkprocessen 

Toezicht en handhaving vin-
den plaats conform beschre-
ven processen. Bevoegdhe-
den zijn zo laag mogelijk in de 
organisatie gelegd (mandate-
ring) – stap 1 en 2 van hand-
havingtraject. 

Toezicht en handhaving op grond 
van inzicht medewerkers 

• Vaststellen beleidsnota 
Handhaven  waarmee 
werkprocessen komen 
vast te leggen 

• Mandatering zo laag 
mogelijk wegleggen 

 Normaal onderdeel be-
drijfsvoering 
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Bijlage II HANDHAVINGSSTRATEGIE 
__________________________________________________ 

 

II.1. INLEIDING 
 
In deze bijlage wordt nader ingegaan op de handhavingstrategie. De strategie geeft aan op 
welke wijze de handhavingmiddelen die ter beschikking staan, worden ingezet op het mo-
ment dat een overtreding van de wettelijke bepaling is geconstateerd.  Naast de beschrijving 
van de handhavingstrategie vervat in het zogenoemde handhavingstappenplan, worden de 
handhavingmiddelen en de toepassing ervan,  nader toegelicht. Verder worden de criteria 
voor toepassing van het bestuursrecht in relatie tot het strafrecht benoemd. Tenslotte wordt 
het handhavingstappenplan schematisch weergegeven. 
 

II.2 HANDHAVINGSSTAPPENPLAN 
 
In hoofdstuk 2 is in de uitgangspunten en randvoorwaarden aangegeven dat de handhaving 
in maximaal drie stappen zal plaatsvinden: een ambtelijke waarschuwing (stap 1), de voor-
waarschuwing (stap 2), en het uiteindelijke besluit tot aanschrijving (stap 3). Met betrekking 
tot de handhaving van de milieuwetgeving is deze strategie reeds bestuurlijk vastgesteld 
(zowel op gemeentelijk niveau als binnen het PMO). Binnen de milieupraktijk en bij handha-
ving van bouw- en ruimtelijke wet- en regelgeving blijkt deze strategie goed te werken.  
 
Uit de praktijk blijkt dat met de eerste stap, waarbij de overtreder attent gemaakt wordt op de 
overtreding, reeds een groot aantal overtredingen ongedaan wordt gemaakt; daadwerkelijk 
handhaven is hier niet nodig. Op deze wijze worden veel zaken snel en in overleg afgedaan, 
zonder dat dit een extra belasting voor het administratieve apparaat met zich meebrengt. Er 
kunnen redenen zijn om de eerste stap (en/of tweede stap) over te slaan en direct over te 
gaan tot de voorwaarschuwing (of het besluit tot aanschrijving). De keuze om tot deze twee-
stapsstrategie (of eenstapsstrategie) over te gaan, is afhankelijk van de aard (ernst) van de 
overtreding en/of overtreder  (bekendheid met normstelling, recidive).   
 

II.3. KEUZE HANDHAVINGSMIDDEL 
 
Om de handhaving effectief te maken, bieden de verschillende wetten een aantal  sanctie-
mogelijkheden. Binnen het bestuursrecht worden de volgende handhavingmiddelen aange-
reikt.  
 
II.3.1. Bestuursdwang en dwangsom 
De belangrijkste sancties in het bestuursrecht zijn de bestuursdwang en de dwangsom. De 
bestuursdwang is een direct werkend sanctiemiddel, waarbij op kosten van de overtreder 
een eind wordt gemaakt aan de illegale situatie. Een dwangsom is een indirect middel, 
waarbij de overtreder op straffe van een dwangsom gedwongen wordt zelf een eind te ma-
ken aan de illegale situatie.  
 
Bestuursdwang 
Aanzegging van bestuursdwang kan plaatsvinden aan zowel de overtreder, alsmede aan 
diegene die het in zijn macht heeft om een eind te maken aan de illegale toestand. Be-
stuursdwang is volgens artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht: “het door feitelijk 
handelen door of vanwege een bestuursorgaan optreden tegen hetgeen in strijd met bij of 
krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of 
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nagelaten”. De gemeente kan op basis van deze bepaling regels handhaven door middel van 
feitelijk handelen. Het spreekt vanzelf dat het feitelijk handelen ook door anderen kan worden 
uitgevoerd in opdracht van de gemeente, bijvoorbeeld door een aannemer. 
Het toepassen van bestuursdwang is erop gericht om een eind te maken aan de overtreding 
en de daaruit ontstane feitelijke gevolgen ongedaan te maken. Dit op kosten van de overtre-
der. 
 
Dwangsom 
Een dwangsom kan alleen maar worden opgelegd aan de overtreder. De dwangsom strekt 
ertoe de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding of herhaling ervan te voor-
komen. 
De dwangsom dient in ieder geval een afschrikkende werking te hebben en te bewerkstellin-
gen dat er een eind wordt gemaakt aan de illegale situatie.  
Een dwangsom kan ineens, per tijdseenheid of per overtreding worden opgelegd.  
 
Uit de jurisprudentie is gebleken dat de mogelijkheid van een preventieve dwangsom in uit-
zonderingsgevallen is toegestaan. De rechter heeft een preventieve dwangsom alleen moge-
lijk geacht indien er sprake is van een zeer dreigende en klaarblijkelijke situatie, waardoor er 
onomkeerbare gevolgen ontstaan. Tot op heden is een preventieve dwangsom alleen binnen 
de milieuhandhaving toelaatbaar bevonden.  
 
II.3.2. Gedogen 
Het bewust niet handhavend optreden tegen een illegale situatie zal slechts in uitzonderlijke 
gevallen plaats mogen vinden: in die situaties waarbij wegens gewijzigde beleidsinzichten 
aanpassing van de regelgeving daarop nog niet heeft plaatsgevonden en in redelijkheid niet 
verlangd kan worden dat nog voldaan wordt aan de geldende regels, alsmede in tijdelijke 
overmachtsituaties Uiteraard dienen in dergelijke situaties de belangen van derdebelang-
hebbenden te worden afgewogen.  
 
Gedogen vindt uitsluitend plaats op basis van een daartoe genomen besluit. 
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II.4  STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING 
Naast het bestuursrecht biedt het strafrecht mogelijke instrumenten die een preventieve en 
punitieve werking hebben op overtreders.  
De strafrechtelijke actie is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding en de gevol-
gen daarvan, alsmede van het gedragspatroon van de overtreder. Aan de hand van het op-
gemaakt procesverbaal bepaalt het OM de sanctie. De beweegredenen voor strafrechtelijk 
optreden zijn vergelding, normbevestiging, preventie, ontneming van verkregen voordeel en 
herstel of compensatie van de toegebrachte schade. Het strafrecht is overigens niet op alle 
beleidsterreinen inzetbaar. Overtredingen van de bouwregelgeving bijvoorbeeld vallen niet 
onder de Wet op de Economische delicten, en blijven daarmee buiten het strafrechtelijk tra-
ject. Uit onderzoek blijkt dat in het kader van het strafrecht voornamelijk gebruik wordt ge-
maakt van boetes en transacties en veel minder van zogenoemde reparatoire sancties (het 
ongedaan maken van de overtreding). Het beleid van de gemeente Vlissingen is er in eerste 
instantie op gericht om door middel van preventief toezicht overtredingen te voorkomen. 
Daar waar overtredingen worden geconstateerd, zal primair het handhavingsbeleid er op 
gericht zijn de overtreding te beëindigen. Voor zover de bestuursrechtelijke sanctiemaatrege-
len daarvoor toereikend zijn zullen deze daarvoor worden ingezet. Niettemin kan het straf-
recht naast of in plaats van het bestuursrecht worden toegepast. Daartoe zijn in het kader 
van de handhaving milieuwetgeving binnen het Provinciaal Milieu Overleg (PMO) criteria 
opgesteld voor de afweging of strafrechtelijke instrumenten moeten worden ingezet door het 
Openbaar Ministerie (door middel van aangifte) of dat proces verbaal (door eigen buitenge-
woon opsporingsambtenaren of de politie) wordt opgemaakt. De betreffende criteria, vastge-
steld binnen het kader van de voornoemde Bestuursovereenkomst, zijn hierna vermeld in 
paragraaf II.5.  
 

II.5 CRITERIA TOEPASSING BESTUURSRECHT/STRAFRECHT 
Hierna zijn criteria aangegeven om te komen tot een afweging of primair voor een bestuurs-
rechtelijk, strafrechtelijk traject of een combinatie van beide moet worden gekozen. De crite-
ria zijn opgedeeld in: criteria met betrekking tot het bevoegd gezag, criteria met betrekking 
tot de overtreding en criteria met betrekking tot de overtreder. Het gaat om een totaalstelsel; 
alle vragen moeten worden afgelopen om tot een totaal oordeel te komen. 
 
Criteria met betrekking tot het bevoegd gezag: 
• is het bestuursrechtelijk instrumentarium toereikend c.q. effectief? Zo nee, dan primair 

strafrecht. Voorbeelden: lichte overtredingen, kortdurende overtredingen, overtredingen 
van gedragsregels; 

• om een overtreder tot het aanvragen van een vergunning te bewegen kan het strafrecht 
een instrument zijn; 

• het bestuurlijk instrument stopt de overtreding, maar kan het financieel voordeel van de 
overtreding niet afromen. Strafrecht kan dan te hulp schieten. 

 
Criteria met betrekking tot de overtreding: 
• onherstelbare schade? Zo ja, primair strafrecht, want het kwaad is geschied en voor be-

stuursrecht zijn er geen mogelijkheden; 
• eenmalige en voltooide overtreding? Zo ja, primair strafrecht (in ieder geval bij gedrags-

voorschriften). Indien er sprake is van dreiging voor herhaling, dan ook bestuursrecht; 
• indien een bedrijf nalatig is geweest met het indienen van een aanvraag of melding, maar 

de situatie is wel vergunbaar, kan met strafrecht de nalatigheid bestraft worden. 
• ernstige schade of hinder?  Zo ja, ook strafrecht want gerelateerd aan de mogelijke gevol-

gen gaat het om een ernstig delict; 
• acuut gevaar of onduldbare hinder? Zo ja, strafrecht. Voorlopige maatregel ex artikel 28 

WED kan goede aanvulling bestuursrecht zijn; 
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• vraagt de overtreding vanwege belangen van strakke en consequente handhaving om een 
strafrechtelijk traject na een bestuurlijke reactie? Zo ja, strafrecht. Bijvoorbeeld bij generale 
preventie en bij rechtsgelijkheid. 

 
Criteria met betrekking tot de overtreder: 
• opzet of grove schuld? Zo ja, strafrecht. Normbevestiging door middel van strafrecht ligt in 

de rede naast het bestuurlijke traject; 
• de mate waarin door de overtreding financieel voordeel is behaald kan hantering van het 

strafrecht wenselijk maken; 
• recidive? Zo ja, in principe ook strafrecht, doch afhankelijk van de aard van de overtre-

ding; 
• de mate waarin door de activiteit of de recidive het vertrouwen in de vergunninghouder 

fundamenteel is aangetast kan mede bepalend zijn voor het strafrecht als nevenroute. 
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Figuur 2 
SCHEMATISCHE WEERGAVE HANDHAVINGSSTAPPENPLAN 
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Figuur 3.   Stappenplan bestuurlijke handhaving 
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BIJLAGE III   DRAAIBOEKEN EN STANDAARDDOCUMENTEN 
______________________________________________________________ 
 
De volgende bijlagen zijn bijgevoegd: 
 
Draaiboeken: 
1. Draaiboek bestuursdwang 
2. Draaiboek spoedeisende bestuursdwang 
3. Draaiboek dwangsom 
 
Standaardformulieren: 
4. Formulier A; Logboek 
5. Formulier B; Rapportage van overtreding 
6. Formulier C; Machtiging tot binnentreding van een woning 
7. Formulier D; Verslag van binnentreding woning 
8. Formulier E; Rapportage uitvoering bestuursdwang 
9. Formulier F; Registratieformulier meegenomen goederen 
 
Standaardbrieven: 
10. Brief 1; Ambtelijke voorwaarschuwing 
11. Brief 2; Voorwaarschuwing 
12. Brief 3; Besluit tot toepassing bestuursdwang 
13. Brief 4; Mededeling spoedeisende bestuursdwang 
14. Brief 5; Besluit tot opleggen van een dwangsom 
15. Brief 6; Besluit tot gedogen 
16. Brief 7; Kostenverhaal bestuursdwang 
17. Brief 8; Brief inzake in beslag genomen goederen 
18. Brief 9; Betaling verbeurde dwangsom 
19. Brief 10;Intrekken dwangsombeschikking 
20. Brief 11; Dwangbevel 
21. Brief 12; Brief deurwaarder  
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  DRAAIBOEK BESTUURSDWANG 
 
1. De (dreigende) overtreding wordt geconstateerd. 

Actie: logboek aanleggen (formulier A) met in chronologische volgorde het verloop van 
het gehele handhavingtraject, foto’s maken, formulier B invullen. 

2. Is legalisatie mogelijk? (Vraagstelling afhankelijk van de ernst en de aard van de overtre-
ding) 
Zo niet: er sprake van een bijzondere situatie die moet worden gedoogd? 
Zo niet: keuze maken welk handhavingmiddel zal worden ingezet. 

3. Stel: bestuursdwang als handhavingmiddel gekozen. 
Actie: Verzending ambtelijke voorwaarschuwing aan overtreder (stap 1 = brief 1) 

4. Na een in de ambtelijke voorwaarschuwing gestelde termijn (*) moet worden gecontro-
leerd of de overtreding is beëindigd. Indien overtreding niet is beëindigd: 
Actie: Formulier B invullen (rapportage). 

5. Rechtvaardigt de aard en ernst van de overtreding een voorwaarschuwing? Zo ja: 
Actie: Verzending voorwaarschuwing (stap 2 = brief 2). 
De overtreder c.q. degene die in staat is de overtreding te beëindigen moet in de gele-
genheid worden gesteld zijn zienswijze (art. 4:8 Awb) kenbaar te maken, een en ander 
dient in de ambtelijke voorwaarschuwing te worden vermeld. Van een evt. mondelinge 
reactie dient een (kort) verslag te worden gemaakt. 

6. Na een in de voorwaarschuwing gestelde termijn (*) moet worden gecontroleerd of de 
overtreding is beëindigd. Indien overtreding niet is beëindigd: 
Actie: Formulier B invullen (rapportage) en verzending besluit tot toepassing bestuurs-
dwang (stap 3 = brief 3) aan overtreder en/of degene die in staat is de overtreding te be-
eindigen. Informeer derdebelanghebbenden. 

7. Na de in de beschikking gestelde termijn (*) moet worden gecontroleerd of de overtreding 
is beëindigd. Zo niet: 
Actie: Formulier B invullen (rapportage) en actieplan in werking stellen. 
• Informeer en betrek tijdig uitvoeringsinstanties (bijv. brandweer, politie, aannemer) 
• Bij het meenemen van goederen: regel vervoer, opslagen, verzekering e.d. 
• Bij het binnentreden van woningen dient een machtiging aanwezig te zijn en moet 

verslag worden opgemaakt (formulier C en D). 
• Indien terreinen van derden moeten worden betreden, dan dit uiterlijk 48 uur van te-

voren aan deze derde aankondigen. 
• Moet de officier van justitie worden ingelicht? 
• Moet een persbericht worden opgemaakt? 

8. Is binnen  6 weken na de bekendmaking van de sanctiebeschikking bezwaar aangete-
kend? Zo ja, wacht – indien de situatie het toelaat – met de uitvoering van de bestuurs-
dwang tot er op het bezwaarschrift is beslist. Hetzelfde geldt voor het geval er een voor-
lopige voorziening bij de rechter is aangevraagd. 

9. Voer sanctie uit. 
10. Draag zorg voor schriftelijke vastlegging actie en eventueel meegenomen goederen 

Actie: Formulier E en F invullen en draag aanvullend zorg voor foto/videovastlegging van 
de situatie voor, tijdens en na de uitvoering. De meegenomen goederen vervolgens op-
slaan en bewaren conform actieplan (punt 7). 

11. Actie: De kosten van bestuursdwang (via afdeling Financiën) bij de overtreder in reke-
ning brengen door het versturen van een nota en acceptgiro (brief 7). 

12. Actie: Indien er goederen zijn meegenomen dan brief (brief 8) sturen naar overtreder 
met een afschrift van het ingevulde formulier F. Vermeld in de brief waar de goederen 
zijn opgeslagen en dat ze tegen betaling van de kosten van de bestuursdwang zijn af te 
halen (retentierecht). 

13. Wordt niet op tijd betaald (bewaking termijn door afdeling Financiën via debiteurenregi-
stratie) dan eventueel een betalingsherinnering sturen naar de overtreder. Indien blijvend 
niet-betalen: 
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Actie: inschakelen deurwaarder. 
14. Heeft de overtreder bij de rechtbank verzet aangetekend tegen het kostenverhaal, dan: 

Actie: rechtbank verzoeken om opheffing van de schorsende werking van dit verzet (de-
legatie is mogelijk van dergelijke bevoegdheid) 

15. Actie: Tenuitvoerlegging van het dwangbevel; inning door middel van beslaglegging 
16. De opgeslagen goederen die niet worden opgehaald kunnen worden verkocht of vernie-

tigd. De termijn is twee weken tot drie maanden, behalve waar het gaat om bederfelijke 
waar of gevaarlijke stoffen (kortere termijn). 

 
(*) De termijn genoemd in 4, 6 en 7 is enerzijds afhankelijk van de ernst van de overtre-

ding en anderzijds van de vraag of de overtreding moet worden beëindigd door het 
treffen van bepaalde voorzieningen of door een nalaten van een bepaald handelen. 
Daarnaast zal de gestelde termijn een reële moeten zijn waarbinnen redelijkerwijs 
aan de verplichtingen kan worden voldaan. De termijn mag niet de schijn van gedo-
gen wekken. 
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DRAAIBOEK SPOEDEISENDE BESTUURSDWANG 

 
1. De (dreigende) overtreding wordt geconstateerd. 

Actie: logboek aanleggen (formulier A) met in chronologische volgorde het verloop van 
het gehele handhavingtraject, foto’s maken, formulier B invullen. 

2. Is legalisatie mogelijk? (Vraagstelling afhankelijk van de ernst en de aard van de overtre-
ding) 
Zo niet: er sprake van een bijzondere situatie die moet worden gedoogd? 
Zo niet: keuze maken welk handhavingmiddel zal worden ingezet. 

3. Bestuursdwang als sanctie gekozen en spoedeisend karakter (spoedeisendheid kan 
worden afgeleid uit de ernst van de overtreding of uit het gegeven dat het zinloos c.q. 
praktisch onmogelijk is de waarschuwing af te wachten. 

4. Actie: Bestuursdwang toepassen zonder schriftelijke waarschuwing vooraf 
5. Actie: Actieplan in werking stellen: 

• Informeer en betrek tijdig uitvoeringsinstanties (bijv. brandweer, politie, aannemer) 
• Bij het meenemen van goederen: regel vervoer, opslagen, verzekering e.d. 
• Bij het binnentreden van woningen dient een machtiging aanwezig te zijn en moet 

verslag worden opgemaakt (formulier C en D). 
• Indien terreinen van derden moeten worden betreden, dan dit uiterlijk 48 uur van te-

voren aan deze derde aankondigen. 
• Moet de officier van justitie worden ingelicht? 
• Moet een persbericht worden opgemaakt? 

6. Draag zorg voor schriftelijke vastlegging actie en eventueel meegenomen goederen 
Actie: Formulier E en F invullen en draag aanvullend zorg voor foto/videovastlegging van 
de situatie voor, tijdens en na de uitvoering. De meegenomen goederen vervolgens op-
slaan en bewaren conform actieplan (punt 5). Evt. aanvullen met foto’s. 

7. Actie: Na de uitvoering van de spoedeisende bestuursdwang dient een brief aan de 
overtreder en/of degene die in staat was de overtreding te beëindigen te worden gezon-
den, waarin wordt medegedeeld dat bestuursdwang is uitgeoefend (brief 4). Derdebe-
langhebbenden dienen te worden geïnformeerd. 

8. Actie: de kosten van bestuursdwang (via afdeling Financiën) bij de overtreder in reke-
ning brengen door het versturen van een nota en acceptgiro (brief 7). 

9. Actie: Indien er goederen zijn meegenomen dan brief (brief 8) sturen naar overtreder 
met een afschrift van het ingevulde formulier F. Vermeld in de brief waar de goederen 
zijn opgeslagen en dat ze tegen betaling van de kosten van de bestuursdwang zijn af te 
halen (retentierecht). 

10. Wordt niet op tijd betaald (bewaking termijn door afdeling Financiën via debiteurenregi-
stratie) dan eventueel een betalingsherinnering sturen naar de overtreder. Indien blijvend 
niet-betalen: 
Actie: inschakelen deurwaarder. 

11. Heeft de overtreder bij de rechtbank verzet aangetekend tegen het kostenverhaal, dan: 
Actie: rechtbank verzoeken om opheffing van de schorsende werking van dit verzet (de-
legatie is mogelijk van dergelijke bevoegdheid) 

12. Actie: Tenuitvoerlegging van het dwangbevel; inning door middel van beslaglegging. 
13. De opgeslagen goederen die niet worden opgehaald kunnen worden verkocht of vernie-

tigd. De termijn is twee weken tot drie maanden, behalve waar het gaat om bederfelijke 
waar of gevaarlijke stoffen (kortere termijn). 
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DRAAIBOEK DWANGSOM 
__________________________________________________________________ 
 
1. De (dreigende) overtreding wordt geconstateerd. 

Actie: logboek aanleggen (formulier A) met in chronologische volgorde het verloop van 
het gehele handhavingtraject, foto’s maken, formulier B invullen. 

2. Is legalisatie mogelijk? (Vraagstelling afhankelijk van de ernst en de aard van de overtre-
ding) 
Zo niet: er sprake van een bijzondere situatie die moet worden gedoogd? 
Zo niet: keuze maken welk handhavingmiddel zal worden ingezet. 

3. Dwangsom als sanctie gekozen. 
Actie: Verzending ambtelijke voorwaarschuwing aan overtreder (stap 1 = brief 1) 

4. Na een in de ambtelijke voorwaarschuwing gestelde termijn (*) moet worden gecontro-
leerd of de overtreding is beëindigd. Indien overtreding niet is beëindigd: 
Actie: Formulier B invullen (rapportage). 

5. Rechtvaardigt de aard en ernst van de overtreding een voorwaarschuwing? Zo ja: 
Actie: Verzending voorwaarschuwing (stap 2 = brief 2). 
De overtreder c.q. degene die in staat is de overtreding te beëindigen moet in de gele-
genheid worden gesteld zijn zienswijze (art. 4:8 Awb) kenbaar te maken, een en ander 
dient in de ambtelijke voorwaarschuwing te worden vermeld. Van een evt. mondelinge 
reactie dient een (kort) verslag te worden gemaakt. 

6. Na een in de voorwaarschuwing gestelde termijn (*) moet worden gecontroleerd of de 
overtreding is beëindigd. Indien overtreding niet is beëindigd: 
Actie: Formulier B invullen (rapportage) en verzending besluit tot toepassing dwangsom 
(stap 3 = brief 5) aan overtreder (een dwangsom kan niet opgelegd worden aan anderen 
dan de overtreder zelf). Informeer derdebelanghebbenden. 

7. Na de in de beschikking gestelde termijn (*) moet worden gecontroleerd of de overtreding 
is beëindigd. Zo niet: 
Actie: Formulier B invullen (rapportage). De dwangsom is dan verbeurd. 

8. Als de overtreding wel is beëindigd dan kan de dwangsombeschikking eventueel worden 
ingetrokken (brief 10). 

9. Er dient (via de afdeling Financiën) een verzoek tot betaling van de verbeurde dwangsom 
en acceptgiro (brief 9) aan de overtreder te worden gezonden. 

10. Wordt niet op tijd betaald (bewaking termijn door afdeling Financiën via debiteurenregi-
stratie) dan eventueel een betalingsherinnering sturen naar de overtreder. Indien blijvend 
niet-betalen: 
Actie: inschakelen deurwaarder. 

11. Heeft de overtreder bij de rechtbank verzet aangetekend tegen het kostenverhaal, dan: 
Actie: rechtbank verzoeken om opheffing van de schorsende werking van dit verzet (de-
legatie is mogelijk van dergelijke bevoegdheid) 

12. Actie: Tenuitvoerlegging van het dwangbevel; inning door middel van beslaglegging. 
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LOGBOEK 

 
 

Datum 
Activiteiten 

  

 

FORMULIER A 
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RAPPORTAGE VAN OVERTREDING 
 
Naam ambtenaar:  …………………………………………………………. 
Functie: …………………………………………………………. 
Datum klacht: …………………………………………………………. 
Datum controle/constatering: …………………………………………………………. 
 
Eerste overtreding? Ο JA  Ο NEE, ……HERHALING 
 
Adres overtreding: …………………………………………………………. 
Plaats overtreding: …………………………………………………………. 
Kadastrale aanduiding: …………………………………………………………. 
Naam overtreder: …………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………. 
Postcode/woonplaats: …………………………………………………………. 
Telefoonnummer: …………………………………………………………. 
Telefaxnummer:  
 
Gesproken met: …………………………………………………………. 
Functie: …………………………………………………………. 
 
Overtreder eigenaar? Ο JA  Ο NEE 
 
Overtreden voorschrift: …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………. 
 
Omschrijving overtreding: …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………. 
 
Afspraken: …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………. 
 
Termijn: …………………………………………………………. 
 
Overige opmerkingen: …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………. 
 
 

FORMULIER B 
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Bijgevoegd 
Ο Uittreksel KadasterΟ Situatietekening (kadastrale ondergrond) 
Ο Bouwtekening met aantekeningen 
Ο Uittreksel handelsregister (indien bedrijf) 
Ο Uittreksel GBA (indien natuurlijk persoon) 
Ο Foto/videomateriaal van overtreding 
Ο Kopie luchtfoto 
 
 
 
Datum ………………………… 
 
Handtekening 
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MACHTIGING TOT BINNENTREDING VAN EEN WONING 
 
Ο De burgemeester van de gemeente ….., 
Ο Burgemeester en wethouders van de gemeente ….. 
 
Gelet op de Algemene wet op het binnentreden en de Gemeentewet 
 
Geeft/geven machtiging aan: 
 
naam: …………………………………………………………….. 
 
functie: …………………………………………………………….. 
 
om 
 
voor de uitvoering van het besluit van bestuursdwang van 
 
bestuursorgaan: …………………………………………………………….. 
 
datum: …………………………………………………………….. 
 
zonder toestemming van de bewoner binnen te treden in de woning gelegen aan  
 
adres: …………………………………………………………….. 
 
en bepaalt/bepalen voorts dat: 
 
Ο  degene die hierbij wordt gemachtigd, op verzoek van de bewoner, deze machtiging en 

zijn legitimatiebewijs toont. 
Ο bij dringende noodzakelijkheid in de genoemde woning of woningen tussen middernacht 

en 6 uur ’s morgens kan worden binnengetreden. 
Ο  bij dringende noodzakelijkheid in geval van afwezigheid van de bewoner(s) in de   ge-

noemde woning kan worden binnengetreden. 
Ο  voor zover het doel van het binnentreden dit vereist degene die bevoegd is  zonder toe-

stemming van de bewoner binnen te treden zich van anderen kan doen vergezellen. 
 
Deze machtiging is van kracht op de dag waarop zij is afgegeven tot …………… (ten hoog-
ste de drie daarop volgende dagen). 
 
Afgegeven te …, op (datum) ………………………………………………………….  
 
Ο De burgemeester van de gemeente ……., (handtekening) 
 
Ο Burgemeester en wethouders van de gemeente …….. (handtekeningen) 

FORMULIER C 
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VERSLAG VAN BINNENTREDING WONING 

 
Op…………………… (datum) te ………… uur ben ik, ondergetekende, vergezeld van ……. 
(aantal) opsporingsambtenaren, krachtens een machtiging van 
 
Ο de Burgemeester van de gemeente ………. 
Ο Burgemeester en wethouders van de gemeente ………. 
 
die is afgegeven op …………………..(datum), op grond van de Algemene wet op het binnen-
treden en de Gemeentewet, ter uitvoering van het besluit tot toepassing van bestuursdwang 
van 
 
bestuursorgaan: ...………………………………………………………………………… 
datum:   ...………………………………………………………………………… 
binnengetreden in de woning aan 
adres:   ...………………………………………………………………………… 
 
Ο Zonder de toestemming van een persoon die opgaf de bewoner te zijn en te zijn genaamd: 
   ...………………………………………………………………………… 
Ο bij afwezigheid van de bewoner(s) en derhalve zonder toestemming 
Ο Voorafgaand aan het binnentreden van de woning heb ik mij door het tonen van mijn legi-

timatiebewijs gelegitimeerd, de hierboven vermelde machtiging getoond en het doel van 
het binnentreden medegedeeld. 

 
Ο Voorafgaand aan het binnentreden van de woning heb ik 
 Ο mij niet door het tonen van mijn legitimatiebewijs gelegitimeerd 
 Ο de hierboven vermelde machtiging niet getoond 
 Ο het doel van het binnentreden niet medegedeeld 
omdat 
Reden:  

 ...………………………………………………………………………… 
Wijze van binnentreden: ...………………………………………………………………………… 
Verrichting, eventuele voorvallen en bijzonderheden: 

...………………………………………………………………………… 
  ...………………………………………………………………………… 
  (bijvoorbeeld: opgetreden letsel, schade aan goederen, geboden ver-

zet, overtreden vormvoorschriften) 
In de woning zijn in beslag genomen: 
  ...………………………………………………………………………… 
  ...………………………………………………………………………… 
  ...………………………………………………………………………… 
de woning is verlaten op ………………………(datum), te ………………………….. uur. 
 
 
 
 
 
Deze verklaring is op ambtseed/-gelofte opgemaakt te 
Plaatsnaam ...………………………………………………………………………… 
Datum ...………………………………………………………………………… 

FORMULIER D 
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Handtekening 
 
 
 
Naam en functie ...………………………………………………………………………… 
 
 
 
Afschrift van verslag aan de bewoner verstrekt of verzonden op ……………………..(datum) 
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RAPPORTAGE UITVOERING BESTUURSDWANG 

 
 
Onderwerp: …………………………………………………………………. 
Dossiernummer: …………………………………………………………………. 
  
Plaats van uitvoering: …………………………………………………………………. 
  
Tijdstip van uitvoering:  
Datum …………………………………………………………………. 
Tijdstip van aanvang …………………………………………………………………. 
Tijdstip van einde …………………………………………………………………. 
  
Betrokken bij uitvoering:  
Namen en functies …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………….……

……………………………………………………………. 
   
Wijze van uitvoering …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….……
……………………………………………………………. 

 
 
Foto/videomateriaal van voor, tijdens en na afloop van de uitvoering beschikbaar 
 
Ο ja 
Ο nee 
 
Deze rapportage is opgesteld d.d. …………………………………… 
Door: naam en functie: ……………………………………………… 
 

 
 
 

FORMULIER E 
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REGISTRATIEFORMULIER MEEGENOMEN GOEDEREN 
 

Op………………………. (datum uitvoering) zijn ter uitvoering van het besluit tot toepassing 
van bestuursdwang van  
Datum: …………………………………………………. 
Nummer: …………………………………………………. 
 
De volgende goederen meegenomen: ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
 
Fotomateriaal bijgevoegd 
 
Ο ja 
Ο nee 
 
De goederen zijn opgeslagen aan de ……………………………………………………(adres) 
 
Deze rapportage is opgesteld d.d. ……………………………………………………………… 
door 
naam en functie ………………………………………………………………………………... 
 
 

 

FORMULIER F 
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AMBTELIJKE VOORWAARSCHUWING 
 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
   1 
ONDERWERP    
Overtreding 
 
 
Geachte heer/mevrouw ………………………………………..(naam) 
 
Op ……………………(datum) hebben wij geconstateerd dat u …………………….…………  
(omschrijving van de overtreding) 
 
Hiermee handelt u in strijd met ……………………..(wettelijk voorschrift, ook vergunningvoor-
schriften). Volgens dit voorschrift is het verboden om …………… (omschrijving van het ver-
bod). 
(overweging weergeven of legalisering al dan niet mogelijk is) 
 
Wij verzoeken u dringend om binnen……………..(aantal dagen/weken) na dagtekening van 
deze brief aan deze overtreding een eind te maken (maatregelen beschrijven) of (indien le-
galisering mogelijk is) de bijgevoegde formulieren te in te vullen en ons toe te zenden.  
 
Wij moeten u er nu reeds op wijzen dat, indien wij binnen bovengenoemde termijn de formu-
lieren niet van u ontvangen hebben of  de overtreding niet ongedaan is gemaakt, wij een 
handhavingactie zullen starten. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van………………….. 
De secretaris   De burgemeester 
 
 
 
(naam)    (naam) 
 
 
 
 
Bijlage 
• rapportage van geconstateerde overtreding (ingevulde formulier B) 
 

BRIEF 1 
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VOORWAARSCHUWING 

 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
   1 
ONDERWERP    
Overtreding 
 
Geachte heer/mevrouw ………………………………………..(naam) 
 
Ingevolge onze brief …. (datum brief 1), waarin wij u verzocht hebben om … (actie zoals 
genoemd in brief 1) , zenden wij u hierbij een conceptbesluit-aanschrijving tot het opleggen 
van …….(noemen handhavingmiddel en welke overtreding het betreft) 
 
Op ……………………(datum) hebben wij geconstateerd dat u …………………….…………  
(omschrijving van de overtreding) 
Hiermee handelt u in strijd met ……………………..(voorschrift, ook vergunningvoorschriften). 
Volgens dit voorschrift is het verboden om …………… (omschrijving van het verbod). 
 
Bij brief van ……………(datum brief 1) hebben wij u reeds over een en ander geïnformeerd. 
(summier inhoud brief weergeven, situatie beschrijven - aangeven wanneer legalisering mo-
gelijk is/was, reden weergeven waarom concept-besluit). 
 
Ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt u in de gelegenheid gesteld 
om uw zienswijzen naar voren te brengen ten aanzien van het mogelijk opleggen van …. 
(handhavingmiddel). Uw zienswijzen kunt u schriftelijk of mondeling toelichten. Een schrifte-
lijke reactie dient u binnen twee weken (of indien urgent korter) na dagtekening van deze 
brief in te dienen. De brief kunt u zenden naar Burgemeester en wethouders van ….(adres). 
Indien u mondeling wilt reageren dient u tevens binnen twee weken (of indien urgent korter), 
een afspraak te maken met ….. (naam). 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van………………….. 
De secretaris   De burgemeester 
 
(ingeval van overtreding van een voorschrift waarvoor toezicht op naleving is neergelegd bij 
de burgemeester dient de voorwaarschuwing door hem verzonden te worden) 
 
(naam)    (naam) 
 
 
Bijlage 
• rapportage van geconstateerde overtreding- (ingevulde formulier B) 
 
 
 
 

 

BRIEF 2 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
   1 
ONDERWERP    
Conceptbesluit-aanschrijving 
 
Geachte heer/mevrouw…….., 
 
Zoals u per brieven van ……. (datum brief 1 en 2) en (datum verzending concept-
aanschrijving) is medegedeeld, heeft een inspecteur van Bouw- en woningtoezicht op 
…(datum) geconstateerd dat u…. (beschrijving overtreding). 
 
Hiermee heeft u gehandeld in strijd met ….. (wettelijk voorschrift), waarin staat dat …… (in-
houd wettelijk voorschrift).  
 
Bij brief van (datum verzending concept-aanschrijving) is een termijn gesteld van twee we-
ken waarbinnen alsnog een bouwaanvraag kon worden ingediend dan wel ……… (noemen 
overtreding) verwijderd. Dit is niet gebeurd. Voorts bent u in de gelegenheid gesteld om uw 
bedenkingen ten aanzien van het mogelijk opleggen van …… (handhavingsmiddel) kenbaar 
te maken. Hiervan heeft u wel/niet gebruik gemaakt. 
 
Ingebrachte bedenkingen: 
- 
- 
 
Legalisatie 
Omdat u weigert ….. (actie noemen die nodig is om overtreding te beëindigen) kan …….. 
niet gelegaliseerd worden. 
 
Overwegingen omtrent opleggen …… (handhavingmiddel) 
Van bijzondere omstandigheden op grond waarvan wij in deze zaak zouden moeten afzien 
van het opleggen van een dwangsom is niet gebleken. In de ontstane situatie achten wij het 
daarom juist en redelijk om, in het belang van handhaving van wettelijke voorschriften en het 
voorkomen van precedentwerking, te besluiten tot …. (handhavingmiddel). 
 
Opleggen …….(handhavingmiddel) 
Gezien het bovenstaande hebben wij besloten gebruik te maken van de bevoegdheid tot het 
opleggen van ……(handhavingmiddel), welke is vervat in artikel 125 van de Gemeentewet 
juncto artikel ….. van de Algemene wet bestuursrecht en welke tot doel heeft de illegale situ-
atie te doen beëindigen. 
 
(indien dwangsom het bedrag aangeven en aangeven hoe de rekening moet worden betaald 
en dat bij niet betalen van de rekening de dwangsom bij dwangbevel ingevorderd wordt, op 
de wijze zoals is voorzien in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 
 
Voorkomen …. (handhavingmiddel) 
Wij stellen u in de gelegenheid om voor (datum – 6 weken) die maatregelen te treffen die 
nodig zijn om de overtreding ongedaan te maken. Dit kunt u doen door …….(te noemen ac-
tie) voor de genoemde datum. 
Indien blijkt dat na (datum) de overtreding niet ongedaan is gemaakt, dan wordt op (datum + 
1 dag) de opgelegde dwangsom verbeurd of bestuursdwang toegepast. De gestelde termijn 
achten wij na afweging van de betrokken belangen redelijk.  
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Tegen genoemd besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes we-
ken na de datum van verzending van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
ons college. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en 
het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit, waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
 
Voorts kan de president van de Arrondissementsrechtbank Middelburg, sector bestuurs-
rechtspraak, postbus 5015, 4330 KA MIDDELBURG, indien bezwaar is gemaakt bij ons col-
lege, op verzoek een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Belanghebbende moet dan een afschrift van het bezwaar-
schrift bij zijn verzoek om voorlopige voorziening overleggen. Het griffierecht voor het in be-
handeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening bedraagt NLG 225,00 (EUR 
102,10) voor natuurlijke personen en NLG 450,00 (EUR 204,20) voor rechtspersonen. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente …… ..., 
De secretaris,  de burgemeester, 
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BESLUIT TOT TOEPASSING BESTUURSDWANG 

 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
   1 
ONDERWERP    
Aanschrijving bestuursdwang 
 
Geachte heer/mevrouw ………………………………………..(naam) 
 
In vervolg op onze brieven van …………..(datum brief 1 en 2) delen wij u het volgende me-
de. Ondanks onze (herhaalde) waarschuwing heeft u de overtreding van 
……………(voorschrift) nog niet beëindigd/herhaald. Op grond van dit voorschrift is het ver-
boden om…….. (omschrijving verbod). 
 
Op ………….(datum) hebben wij nogmaals geconstateerd dat u ……………………. (om-
schrijving overtreding). 
 
Wij hebben u reeds eerder medegedeeld dat wij bevoegd zijn om bestuursdwang toe te pas-
sen om deze overtreding te beëindigen. Deze bevoegdheid is neergelegd in artikel 125 van 
de Gemeentewet (of eventuele andere relevante wetsartikelen zoals artikel 18:8 Wet Milieu-
beheer). Wij hebben besloten om nu van deze bevoegdheid gebruik te maken. 
 
Wij sommeren u om voor …………..(datum) de volgende maatregelen/voorzieningen te tref-
fen …………………………(omschrijving). 
 
Indien u niet voor deze datum de overtreding heeft beëindigd zullen wij op uw kosten door 
middel van bestuursdwang een eind aan de overtreding maken. Dit betekend dat wij 
…………………… (omschrijving hoe bestuursdwang zal worden toegepast). De kosten daar-
van zullen op u worden verhaald. 
 
(Als verwacht kan worden dat bij het uitoefenen van bestuursdwang ook moet worden bin-
nengetreden in een woning dan dit ook vermelden: Wij kunnen in dit verband tevens gebruik 
maken van onze bevoegdheid om, desnoods tegen uw wil, uw woning te betreden). 
 
Als u niet eens bent met dit besluit (of met deze besluiten, indien er binnengetreden zal wor-
den) kunt u ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de 
verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen bij ons college in de bijgaande 
folder kunt u lezen hoe u dat moet doen. 
 
Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet betekent dat uw verplichting 
de overtreding binnen de gestelde termijn te beëindigen wordt uitgesteld. Het indienen van 
een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende werking.  

BRIEF 3 
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Wel kunt u ingevolge artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht de President van de Arrondis-
sementsrechtbank (Postbus 5015, 4330 KA) te Middelburg verzoeken een voorlopige voor-
ziening te treffen. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente …………. 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
(Ingeval van overtreding van een voorschrift waarvoor toezicht op naleving is neergelegd bij 
de burgemeester dient de aanschrijving bestuursdwang door hem verzonden te worden) 
 
 
(naam)    (naam) 
 
 
 

Bijlage 
• rapportage van geconstateerde overtreding –(ingevulde formulier B) 
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MEDEDELING SPOEDEISENDE BESTUURSDWANG 

 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
   1 
ONDERWERP    
Mededeling spoedeisende bestuursdwang 
 
Geachte heer/mevrouw ………………………………………..(naam) 
 
Op…………..(datum) hebben wij geconstateerd dat u …………..(omschrijving van de over-
treding). Hiermee handelt u in strijd met…………..(voorschrift), waarin is bepaald dat het 
verboden is om………….(omschrijving). 
 
Wij hebben deze overtreding op…………..(datum) beëindigd door middel van toepassing van 
bestuursdwang. De bevoegdheid daartoe is neergelegd in artikel 125 van de Gemeentewet 
(of eventuele andere relevante wetsartikelen zoals artikel 18.8 Wet milieubeheer). 
 
(indien de woning is binnengetreden dient dit vermeld te worden: 
Wij hebben hierbij tevens gebruik moeten maken van onze bevoegdheid om, zonder uw toe-
stemming, uw woning te betreden). 
 
Gelet op de ernst van de overtreding hebben wij u niet voorafgaand gewaarschuwd en 
evenmin hebben wij u in de gelegenheid gesteld om zelf de overtreding te beëindigen. De 
situatie maakte naar ons oordeel onmiddellijk optreden noodzakelijk. 
 
(of) 
 
Gelet op de aard van de overtreding was het naar onze mening zinloos c.q. praktisch onmo-
gelijk om u voorafgaand te waarschuwen en u in de gelegenheid te stellen zelf de overtre-
ding te beëindigen. 
 
De kosten van de uitvoering van bestuursdwang zullen wij bij u in rekening brengen. 
 
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u ingevolge het bepaalde in de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indie-
nen bij ons college. In de bijgaande folder kunt u lezen hoe u dat moet doen. 
 

BRIEF 4 
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Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente……………….., 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
(ingeval van overtreding van een voorschrift waarvoor toezicht op naleving is neergelegd bij 
de burgemeester dient de mededeling spoedeisende bestuursdwang door hem verzonden te 
worden) 
 
(naam)    (naam) 
 
 
Bijlage 
• rapportage van geconstateerde overtreding (ingevulde formulier B) 
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BESLUIT TOT OPLEGGEN VAN EEN DWANGSOM 

 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
   1 
ONDERWERP    
Aanschrijving dwangsom 
 
Geachte heer/mevrouw ………………………………………..(naam) 
 
In vervolg op onze brieven van………………..(datum brief 1 en brief 2) delen wij u het vol-
gende mede. Ondanks onze (herhaalde) waarschuwing heeft u de overtreding 
van…………..(voorschrift) nog niet beëindigd/herhaald. Op grond van dit voorschrift is het 
verboden om……………..(omschrijving verbod) 
 
Op……………..(datum) hebben wij nogmaals geconstateerd dat u…………….(omschrijving 
overtreding). 
 
Wij hebben u reeds eerder medegedeeld dat wij bevoegd zijn om een dwangsom op te leg-
gen om deze overtreding te beëindigen. Deze bevoegdheid is neergelegd in artikel 125 van 
de Gemeentewet juncto artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (of eventuele ande-
re relevante wetsartikelen zoals artikel 18.9 Wet milieubeheer). Wij hebben besloten om nu 
van deze bevoegdheid gebruik te maken. 
 
Wij sommeren u om voor……………(datum) de volgende maatregelen/voorziening te tref-
fen…………….(omschrijving) 
 
Indien u niet voor deze datum de overtreding heeft beëindigd (of) indien u deze overtreding 
herhaalt, leggen wij u een dwangsom op van €……………(bedrag) per overtreding/per 
dag/per week. De maximale dwangsom die u kunt verbeuren is € ……….(bedrag). 
 
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u ingevolge het bepaalde in de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indie-
nen bij ons college. In de bijgaande folder kunt u lezen hoe u dat moet doen. 
 
Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet betekent dat uw verplichting 
de overtreding binnen de gestelde termijn te beëindigen wordt uitgesteld. Het indienen van 
een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende werking. Wel kunt u ingevolge artikel 
8:81 Algemene wet bestuursrecht de President van de Arrondissementsrechtbank (Postbus 
5015, 4330 KA) te Middelburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
 
 

BRIEF 5 
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Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente……………….., 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
(ingeval van overtreding van een voorschrift waarvoor toezicht op naleving is neergelegd bij 
de burgemeester dient de aanschrijving dwangsom door hem verzonden te worden) 
 
 
(naam)    (naam) 
 
Bijlage 
• rapportage van geconstateerde overtreding –(ingevulde formulier B) 
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BESLUIT TOT GEDOGEN 

 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
   1 
ONDERWERP    
Gedoogbesluit 
 
Geachte heer/mevrouw ………………(naam) 
 
In uw brief van….. (datum) heeft u ons verzocht om …….(overtreding) te gedogen en geen 
handhavingtraject in te zetten. De reden die u aangeeft om te gedogen is dat …….(reden). 
Naar onze mening kunnen wij ……..(redenen aangeven, gemotiveerd ingaan op de argu-
menten van verzoeker) gedogen. 
 
De volgende activiteiten/overtredingen zullen worden gedoogd: 
Aangeven de te gedogen overtredingen/activiteiten. Aandacht voor: tijd, plaats en de aard en 
karakter van de overtredingen/activiteiten; er moet een deugdelijke en feitelijke rapportage 
van de activiteiten (die evt. als overtredingen werden geconstateerd) beschikbaar zijn, liefst 
foto’s, rapportages; duidelijk moet zijn welk wettelijk voorschrift wordt overtreden en welke 
overtreding wordt gedoogd; wat verder van belang is. 
 
Verder opnemen in beschikking: 

 een beschrijving van de feitelijke situatie of activiteit die in strijd is met de geldende wettelijke 
voorschriften. 
-  welk (vergunning)voorschrift/wettelijke bepaling werd overtreden c.q. zonder gedogen 

zou worden overtreden. 
-  een exacte beschrijving van de activiteiten die worden gedoogd. 
- eventueel de manier waarop de overtreding werd geconstateerd. 
-  eventueel de context van het gedogen  
 
Motivering: redenen en doel van de gedoogbeschikking 
De redenen en het doel van het gedogen moeten worden bepaald.  
Neem daartoe de volgende aandachtspunten door: 
-  welke (dreiging voor een) overtreding aan de orde is. 
-  waarom deze overtreding niet kan worden beëindigd of voorkomen: van welke bijzon-

dere omstandigheden is sprake?  nb. gedogen een uitzondering en dat moet worden 
aangegeven. 

-  welke gevolgen het gedogen heeft voor de omgeving. 
-  welke zorgvuldige afweging van belangen is geschied. 
-  waarom tot gedogen werd besloten. 

BRIEF 6 
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Opnemen in de beschikking: 
-  wat met het gedogen exact wordt beoogd: een duidelijke motivatie  
   waarom in dit geval wordt afgezien van handhaving en waarom de 
 voortzetting (of aanvang) van de overtreding wordt toegelaten. 
- een duidelijke afweging van belangen. 
- dat wordt afgezien van het toepassen van bestuursdwang/dwangsom, waarom be-

stuursdwang of dwangsom niet geschikt is. 
 
Termijnen 
De gedoogbeschikking wordt voor een zo kort mogelijke termijn afgegeven. Deze termijn 
dient voldoende bepaald te zijn. Een termijn die niet een concrete einddatum geeft is onvol-
doende bepaald. Het bepalen dat wordt gedoogd totdat de vergunning van kracht is gewor-
den is onvoldoende bepaald (AB 1993/413).  
Dus moet in de gedoogbeschikking minstens worden ingegaan op: 
-  de datum (en eventueel het tijdstip) waarop het gedogen ingaat 
-  de datum (en eventueel het tijdstip) waarop het gedogen eindigt: 
In gevallen waarin gedoogd wordt vooruitlopend op de vergunning verlening betekent dit: totdat 
de vergunning van kracht is geworden. Voor zover nog geen ontvankelijke vergunningaan-
vraag is ingediend, dient hiervoor in de beschikking een termijn te worden gesteld. Behalve 
deze termijn dient er dan ook nog een meer bepaalde termijn te worden opgenomen (AB 
1993/476). 
In gevallen waarin niet vooruitlopend op de vergunningverlening wordt gedoogd, dient in de 
beschikking een bepaalde - zo kort mogelijke - termijn te worden gesteld. 
 
Opnemen in de beschikking: 
-  concrete, duidelijk bepaalde data (en eventueel tijdstippen) van aanvang en einde van 

het gedogen. 
-  vooruitlopend op een vergunning: "Wij hebben dan ook besloten om de vergunning-

plichtige activiteiten onder voorwaarden te gedogen tot <datum>, tenzij de Wm-
vergunning eerder van kracht wordt, c.q. door de Raad van State uitspraak zal worden 
gedaan tot schorsing/vernietiging van de vergunning. In dat geval is de gedoogbeschik-
king niet meer geldig vanaf de dag dat de vergunning van kracht wordt, resp. ge-
schorst/vernietigd wordt.". 

-  eventueel een termijnstelling waarbinnen een ontvankelijke 
 vergunningaanvraag moet zijn ingediend. 
-  een zo kort mogelijke termijn in de gevallen dat niet vooruitlopend op vergunningverle-

ning wordt gedoogd. 
  
Inspraak vooraf van derden-belanghebbenden 
Het ligt in de rede dat de procedure wordt uitgebreid met de gelegenheid tot inspraak vooraf 
van derde belanghebbenden, dit is zeker het geval indien: 
 -  het gedogen niet plaatsvindt vooruitlopend op een vergunningverlening. 
 -  het gedogen plaatsvindt nadat deze derden-belanghebbenden de overtreding hebben 

aangegeven en/of om handhaving hebben verzocht. 
-  het gaat om het gedogen van een overtreding, waarvan reeds belangen van derden bekend 

zijn c.q. derden hebben de dreigende overtreding steeds op de voet gevolgd. 
 



 
KADERNOTA INTEGRAAL HANDHAVINGSBELEID Pagina 67 van 74 

 

Opnemen in de beschikking: 
-  vermelden van het horen. 
-  eventuele bezwaren van derden-belanghebbenden. 
-  de gemotiveerde weerlegging van deze bezwaren. 
-  eventueel de wijze waarop middels nadere voorschriften de bezwaren van derden-

belanghebbenden geheel of gedeeltelijk worden weggenomen. 
-  de mededeling dat er binnen zes weken na de dag van toezending van de beschikking 

een bezwaarschrift kan worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van … Te-
vens vermelden aan welke eisen het bezwaarschrift dient te voldoen. 

-  de mededeling dat (na indiening bezwaarschrift) kan worden verzocht om schorsing 
van de beschikking bij de rechtbank. 
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KOSTENVERHAAL BESTUURSDWANG 

 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
   3 
ONDERWERP    
Kostenverhaal bestuursdwang 
 
Geachte heer/mevrouw ………………………………………..(naam) 
 
In vervolg op onze brieven van …………..(datum brief 1 en 2) delen wij u het volgende me-
de.  
 
Omdat u niet binnen de door ons gestelde termijn de overtreding heeft beëindigd hebben wij 
op …………………….. (datum) bestuursdwang toegepast. Zoals aangekondigd brengen wij u 
de kosten hiervan in rekening. 
 
Wij verzoeken u om de kosten van bestuursdwang, zijnde €………… (bedrag) binnen 
……………… dagen te voldoen via de bijgevoegde acceptgiro. 
 
(Als er goederen zijn opgeslagen dan ook melding maken van de doorlopende opslagkosten: 
Als u niet binnen deze termijn betaalt, dan zal per maand/per week dat u niet heeft betaald 
nog € …………… (bedrag) extra bij u in rekening worden gebracht vanwege de kosten van 
opslag.) 
 
Indien u niet tijdig betaalt zal de invordering van het verschuldigde bedrag in handen van de 
deurwaarder worden gesteld. Ook alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten betref-
fende de invordering en de wettelijke rente zullen dan bij u in rekening worden gebracht. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente…………. 
De secretaris   De burgemeester 
 
 
(In geval van overtreding van een voorschrift waarvoor toezicht op naleving is neergelegd bij 
de burgemeester dient de brief tot kostenverhaal door hem verzonden te worden) 
 
(naam)    (naam) 
 
Bijlage 
• rapportage van geconstateerde overtreding –(ingevulde formulier B) 
• acceptgiro 
• specificatie van de kosten 

BRIEF 7 
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BRIEF INZAKE IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN 

 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
   1 
ONDERWERP    
In beslag genomen goederen 
 
Geachte heer/mevrouw ………………………………………..(naam) 
 
Op…………………..(datum) hebben wij bestuursdwang toegepast conform onze brief van 
……………..(datum aanschrijving –brief 3). Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van onze 
bevoegdheid om goederen mee te nemen en op te slaan. 
 
Op het bijgaande registratieformulier kunt u zien welke goederen wij hebben meegenomen. 
De goederen zijn opgeslagen in/op………………….(adres opslag). 
 
Bij brief van ………………… (datum brief 7) is u medegedeeld wat de kosten van de uitge-
voerde bestuursdwang en de lopende kosten van opslag zijn. Indien u deze kosten heeft 
betaald kunt u de door ons meegenomen goederen afhalen. Heeft u evenwel nog niet be-
taald, dan zijn wij bevoegd de afgifte van de goederen op te schorten. 
 
Tenslotte wijzen wij u er op dat indien de opslag meer dan …………………..(termijn*) na he-
den voorduurt, wij gerechtigd zijn de goederen te verkopen dan wel te vernietigen. 
 
(* de standaardtermijn is drie maanden; als de kosten van opslag onevenredig hoog zijn 
t.o.v. de waarde van de goederen, mag een (minimale) termijn van twee weken worden aan-
gehouden. Bij bederfelijke waren of gevaarlijke stoffen mag een zeer korte termijn worden 
gehanteerd). 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente………………… 
De secretaris   De burgemeester 
 
 
(naam)    (naam) 
 
Bijlage 
• registratieformulier (ingevulde formulier F) 
 

BRIEF 8 



 
KADERNOTA INTEGRAAL HANDHAVINGSBELEID Pagina 70 van 74 

 

 
BETALING VERBEURDE DWANGSOM 

 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
   2 
ONDERWERP    
Verbeurde dwangsom 
 
Geachte heer/mevrouw ………………………………………..(naam) 
 
Bij brief van……………(datum aanschrijving – brief 5) hebben wij u een dwangsom opgelegd 
van €……………..(bedrag) per overtreding/per dag/per week in verband met de overtreding 
van……………(voorschrift). 
 
Tijdens de controlebezoeken van……………(data) is geconstateerd dat u de overtreding niet 
geeft beëindigd/heeft herhaald. 
 
Hierdoor heeft u inmiddels een dwangsom verbeurd van €…………………(bedrag, inclusief 
berekening hoe dit bedrag is opgebouwd) 
 
Hierbij gaan wij over tot invordering van de door u verbeurde dwangsommen. Wij verzoeken 
u het bedrag van €…………..(bedrag) voor………………..(datum) te voldoen via de bijge-
voegde acceptgiro. 
 
Indien u niet tijdig betaalt zal de invordering van het verschuldigde bedrag in handen van de 
deurwaarder worden gesteld. Ook alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten betref-
fende de invordering en de wettelijke rente zullen dan bij u in rekening worden gebracht. 
 
(Als maximum bedrag van de dwangsom nog niet is bereikt dan dit aangeven: 
Overigens blijft u tot het moment waarop het maximumbedrag van €…………(bedrag) is be-
reikt, dwangsommen verbeuren zolang u de overtreding niet beiëindigt/herhaalt. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente……………….., 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
(ingeval van overtreding van een voorschrift waarvoor toezicht op naleving is neergelegd bij 
de burgemeester dient de brief tot betaling verbeurde dwangsom door hem verzonden te 
worden) 
 
(naam)    (naam) 
 
Bijlage 
• Rapportage(s) van geconstateerde overtreding –e.v.(ingevulde formulier B) 
• acceptgiro 
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INTREKKEN DWANGSOMBESCHIKKING 
 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
    
ONDERWERP    
Intrekking dwangsombeschikking 
 
Geachte heer/mevrouw ………………………………………..(naam) 
 
In vervolg op onze brieven van…………..(datum standaardbrieven 1, evt. 2 en 5) delen wij u 
het volgende mede. 
 
Tijdens het controlebezoek van…………….(datum) hebben wij geconstateerd dat u de over-
treding inmiddels heeft beëindigd door het treffen van de benodigde voorzienin-
gen/maatregelen. 
 
Derhalve trekken wij bij deze onze dwangsombeschikking van (datum brief 5) in. 
 
(+ Bezwaarclausule opnemen in brief aan de evt. andere belanghebbenden). 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente……………….., 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
(ingeval van overtreding van een voorschrift waarvoor toezicht op naleving is neergelegd bij 
de burgemeester dient de brief tot intrekking van de dwangsombeschikking door hem ver-
zonden te worden) 
 
 
(naam)    (naam) 
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DWANGBEVEL 
In naam der Koningin 

 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
    
ONDERWERP    
Dwangbevel 
 
Bij besluit van ………… hebben burgemeester en wethouders een lastgeving onder dwang-
som opgelegd aan …………… tot het staken van bouwwerkzaamheden op de perce(e)len 
aan de ……… … te …………, kadastraal bekend gemeente ………… nummers………… en 
………… 
 
Bij brief van …………, is een nota toegezonden aan voornoemde …………voor verbeurde 
dwangsommen op (data noemen). Dit betreft een bedrag van € ………… Bij brief van 
…………is voornoemde ………… gesommeerd alsnog genoemd bedrag alsmede € 9,00 
aanmaningskosten te voldoen. Daarbij is hem meegedeeld dat, indien hij in gebreke zou blij-
ven binnen 14 dagen na …………te betalen, zij tot invordering bij dwangbevel zullen over-
gaan. Tevens is nadrukkelijk het recht gereserveerd om alle op de invordering vallende kos-
ten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk alsmede de wettelijke interest op hem te verha-
len. 
 
De………… heeft evenwel niets betaald. Daarom vaardigen zij, gelet op artikel 5:33 juncto 
5:26 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen de ………… dit dwangbevel uit voor de som 
van € …………vermeerderd met rente ingevolge de wet ingaande …………alsmede  
deurwaarderskosten en incassokosten. 
 
Dit dwangbevel zal aan hem worden betekend met bevel tot betaling en zal ten uitvoer  
worden gelegd op de wijze zoals bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten  
aanzien van vonnissen en authentieke akten is voorgeschreven. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente……………, 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
(naam)    (naam) 
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BRIEF DEURWAARDER 
 

Aan (Naam deurwaarder) 
(Adres) 
(Adres) 

 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
    
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
    
ONDERWERP    
 
 
 
Geachte heer/mevrouw (Naam deurwaarder), 
 
 
Hierbij verzoeken wij u het bijgaande dwangbevel te betekenen ten laste van de heer (naam, 
adres, postcode, woonplaats). Dit betreft dwangsommen die op (data) zijn verbeurd in ver-
band met (omschrijving overtreding). 
 
Voor eventuele nadere informatie kunt u terecht bij …………van de afdeling …………. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente ……………, 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
(naam)    (naam) 
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BIJLAGE IV   BEGRIPPENKADER 
___________________________________________________________________ 
 
In de onderliggende nota worden de begrippen toezicht (en controle) en handhaving (en 
handhavingstappenplan) veelvuldig gehanteerd. Ten behoeve van een uniforme toepassing 
zijn de begrippen in het kader van deze nota als volgt gedefinieerd: 
 
 
TOEZICHT EN CONTROLE 
Toezicht is de wettelijke term die de bevoegdheid aangeeft op de naleving van de regelge-
ving toe te zien. Controle en toezicht vormen de activiteiten die nodig zijn om de toezicht-
houdende bevoegdheid uit te oefenen. Hieronder vallen enerzijds de activiteiten in het kader 
van communicatie en overleg, teneinde te bevorderen dar de gestelde regels worden nage-
leefd (preventief toezicht).  Anderzijds vallen hieronder de daadwerkelijke controleactiviteiten 
die worden uitgevoerd om na te gaan of de gestelde regels worden nageleefd (repressief 
toezicht).   
 
HANDHAVING 
Het toepassen van of het dreigen met bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en of privaatrechte-
lijke sanctiemaatregelen teneinde te bereiken dat de gestelde regels worden nageleefd of 
een situatie wordt bereikt die het gemeentebestuur als doel heeft gesteld.   
 
HANDHAVINGSTAPPENPLAN 
Het stappenplan zoals opgenomen in Bijlage II. Het stappenplan gaat er van uit dat er in 
maximaal 3 stappen wordt gehandhaafd.  
 
Stap 1 is de aanschrijving waarin de geconstateerde normschending wordt genoemd en 
waarin de termijn wordt gesteld waarbinnen deze moet zijn opgeheven (zonder dreiging van 
bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctiemaatregelen).  
 
Stap 2 is de formele waarschuwing waarin de geconstateerde normschending wordt ge-
noemd en de termijn waarbinnen deze moet zijn opgeheven. Daarnaast wordt aangegeven 
dat ingeval de normschending niet binnen de gestelde termijn wordt opgeheven overwogen  
wordt bestuursrechtelijke en of strafrechtelijke sanctiemaatregelen te treffen. 
 
Stap 3 betreft de bestuursrechterlijke dwangmaatregel. Deze sanctiebeschikking is het be-
sluit van het gemeentebestuur gericht op een rechtsgevolg waarin een in de wet aangereikt 
bestuursrechtelijk (bestuursdwang, dwangsom, bestuursrechtelijke boete)en of strafrechtelijk 
sanctiemiddel (proces verbaal) wordt toegepast 
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