Nota strategische handhavingsbeleid
2015 – 2018

BESTUURLIJKE SAMENVATTING
In maart 2006 heeft de raad de nota “Meer (Dan) Handhaving”, inhoudende het programmatisch
handhavingsbeleid 2006-2009 vastgesteld. De noodzaak van deze nota is ingegeven door de rampen die
zich in Enschede en Volendam hebben voorgedaan. Een belangrijke oorzaak van deze rampen is dat de
handhaving te kort schoot (Rapport Mans). Deze rampen hebben duidelijk gemaakt dat de burgers zo goed
mogelijk moeten worden beschermd tegen grote maatschappelijk risico’s en rampzalige incidenten. De nota
“Meer (Dan) Handhaving” heeft het kader en de prioritering aangegeven voor het gemeentelijk
handhavingsbeleid.
Op basis van de nota “Meer (Dan) Handhaving” is de nu voorliggende nota ”Strategisch Handhavingsbeleid
2015-2018” (hierna de Nota) tot stand gekomen. Deze nota beschrijft de bestuurlijke uitgangspunten en
beleidskeuzes over de handhaving van de regelgeving op het gebied van bouwen, brandpreventie,
ruimtelijke ordening, milieu, openbare ruimte en bijzondere wetten. De nota “Lokaal Integraal
Veiligheidsbeleid 2015-2018” en bijvoorbeeld het “Preventie- en Handhavingsplan Horeca” geeft kaders
voor de Nota. De Nota richt zich voornamelijk op de inzet van de handhavingsmiddelen ter bevordering van
de naleving van de regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving van de gemeente Den Helder.
In de Nota worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
De prioriteiten zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op wat burgers en bedrijven belangrijk vinden
bij de totstandkoming van de nota “Meer (Dan) Handhaving”. De prioriteiten zijn daarnaast
gebaseerd op een inschatting van veiligheids- en gezondheidsrisico's voor burgers in Den Helder.
Hierbij wegen ook leefbaarheid, duurzaamheid en omgevingskwaliteit mee. Belangrijk hierbij zijn de
landelijke/provinciale thema’s asbest, bodem, opslag gevaarlijke stoffen, risicovolle inrichtingen,
brandveiligheid en constructieve veiligheid.
•
Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het naleven van wet- en regelgeving. De gemeente
Den Helder zal daar waar mogelijk bedrijven en burgers dan ook stimuleren om gezamenlijk
problemen op te lossen. Bij voorkeur door overleg en/of mediation.
•
We beginnen met preventie en niet met repressie. Afhankelijk van de houding van burgers en
bedrijven wordt ingezet op middelen die zich richten op informeren, stimuleren, afspreken of
sanctioneren.
•
Toezichthouders richten zich niet alleen op wat niet mag, maar ook op wat wel mogelijk is.
•
Indien overtredingen worden geconstateerd, wordt er - uitgezonderd situaties waarbij sprake is van
aantoonbaar verwijtbaar handelen en er sprake is van acuut gevaar en/of onomkeerbare en/of
veiligheidsgevolgen - in principe eerst gewaarschuwd. Hierbij wordt een termijn afgesproken
wanneer de overtreding beëindigd moet zijn. Blijkt bij hercontrole dat de overtreding nog niet
ongedaan is gemaakt, dan wordt het voornemen uitgesproken tot aanschrijving van een sanctie. Als
bij de tweede hercontrole nog steeds sprake is van de overtreding, dan wordt een
sanctiebeschikking opgelegd met een termijn waarbinnen de overtreding beëindigd moet zijn. Is de
overtreding na die termijn nog steeds niet ongedaan gemaakt, dan wordt de sanctie daadwerkelijk
uitgevoerd. In situaties waarbij sprake is van aantoonbaar verwijtbaar handelen (bijvoorbeeld bij
herhaling van overtredingen), wordt er sneller gesanctioneerd. Bij acuut gevaar en/of onomkeerbare
en/of veiligheidsgevolgen wordt er meteen opgetreden.
De inzet van handhaving moet leiden tot voldoende naleefgedrag, waarbij veiligheid en gezondheid
bovenaan staan. Handhavingseffect bereiken we door goede vergunningverlening, inzet van preventieve en
repressieve handhaving, en door benutting van strafrechtelijke handhaving.
In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s op het gebied van handhaving wordt uitwerking gegeven aan deze
Nota. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven op welke wijze en met inzet van welke middelen
uitvoering wordt gegeven aan het programmatisch handhavingsbeleid.
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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
Aanleiding voor de actualisering van het programmatisch handhavingsbeleid is enerzijds de gewenste
verbreding van het algemene kader van de nota uit 2006 “Meer (Dan) Handhaving” naar de taakvelden uit
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Algemene plaatselijke verordening 2012 (APV) en
de bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet”, de Afvalstoffenverordening Den Helder 2006 en
anderzijds de gewenste actualisering.
In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht zijn per 1 januari 2013 de provincies belast met het (risico)
toezicht op de taakuitvoering van de gemeenten. Uit een in 2014 door de provincie Noord-Holland
uitgevoerde audit naar de mate waarin de gemeente Den Helder voldoet aan de kwaliteitscriteria op het
gebied van de Wabo heeft de provincie gesteld dat naast de gewenste evaluatie van het handhavingsbeleid
met name het component van de milieuhandhaving onvoldoende uit de beschikbare gestelde
beleidsstukken naar voren kwam. De nu voorliggende geactualiseerde nota “Strategisch Handhavingsbeleid
2015-2018” voorziet hierin.

1.2 Handhaving
Handhaven is het toezien op de naleving van wet- en regelgeving en indien nodig optreden tegen
overtredingen van deze wet- en regelgeving. Handhaving begint dus met de wet- en regelgeving en omvat
de middelen die gebruikt worden om naleving te bereiken. Het heeft een preventieve kant, zoals naast
toezicht het inzetten van communicatie of fysieke maatregelen. Daarnaast kent handhaving repressieve
middelen als een proces-verbaal (strafrecht) en het opleggen van een last onder dwangsom of het opleggen
van een last onder bestuursdwang (bestuursrecht).

1.3 Kader nota Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018
De Nota geeft het strategisch kader aan voor de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken in de
fysieke leefomgeving voor de periode 2015 tot 2018. In het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma
handhaving wordt concreet aangegeven waarop de handhavingscapaciteit wordt ingezet en hoeveel
capaciteit en controle-acties daarmee gemoeid zijn.
Jaarlijks wordt over de uitvoering van het uitvoeringsprogramma gerapporteerd en wordt de werking van de
handhavingsstrategie geëvalueerd op effectiviteit.

Figuur 1. beleid- en uitvoeringscyclus
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1.4 Reikwijdte
Deze nota heeft betrekking op alle wettelijke handhavingstaken die de fysieke leefomgeving raken. Het gaat
hierbij met name om de taakvelden binnen het omgevingsrecht, zoals bouwen, brandpreventie, ruimtelijke
ordening en milieu. Ook de APV bevat regels die de fysieke leefomgeving beogen te beschermen.
Daarnaast raakt de nota ook bijvoorbeeld de alcoholverstrekking in het kader van de Drank- en Horecawet,
de Afvalstoffenverordening en speelautomaten in het kader van de Wet op de kansspelen.

1.5 Algemene uitgangspunten
Bij het opstellen van deze nota zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
•
•
•

Burgers, bedrijven en instellingen zijn in eerste aanleg zelf verantwoordelijk voor het naleven van
wet- en regelgeving;
De kwaliteitseisen, zoals vastgesteld in het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Ministeriële regeling
omgevingsrecht (Mor) en de procescriteria uit de Kwaliteitscriteria 2.1. Deze zijn richtinggevend voor
het beleid;
De gedachte van de Tafel van Elf vormt de basis voor de nalevingstrategie;
Handhaving wordt zoveel mogelijk integraal uitgevoerd, waarbij toezichtlasten voor burgers en
bedrijven zoveel mogelijk worden teruggebracht.

1.6 Evaluatie nota “Meer (Dan) handhaving”
Vooruitlopend op de opstelling van onderhavig handhavingsbeleid is de vorige beleidsnota
geëvalueerd. Uit de evaluatie van ‘Meer (Dan) Handhaving’ wordt een aantal verbeterpunten
geconstateerd. Zo zijn de resultaten van de uitgevoerde controles niet gemonitord. Verder vindt het toezicht
niet altijd volgens de werkprocessen plaats. In de evaluatie worden drie - procesmatige - aanbevelingen
gedaan voor het nieuwe handhavingsbeleid. De eerste aanbeveling is om het nieuwe beleid op te zetten
volgens het model van de planning en control cyclus ( BIG 8). Door het college zijn inmiddels voor alle
handhavingsvelden uitvoeringsprogramma’s opgesteld met hierin specifieke beleidsdoelstellingen en
benoemde indicatoren waarmee het bereiken van de doelstellingen kunnen worden gemeten. De tweede
aanbeveling is er voor te zorgen dat jaarlijks dan wel om de twee jaar een integraal uitvoeringsprogramma
wordt vastgesteld. De derde aanbeveling is dat de in het uitvoeringsprogramma(‘s) genoemde indicatoren in
de registratiesystemen verwerkt worden. De verbeterpunten en aanbevelingen uit de evaluatie zijn bij de
opstelling van dit beleidsplan betrokken.

1.6 Totstandkoming nota
De Nota betreft een actualisatie van de nota “Meer (Dan) Handhaving” waarin het programmatisch
handhavingsbeleid 2006-2009 is verwoord. De prioritering van de handhavingsthema’s welke bij de
totstandkoming van de nota “Meer (Dan) Handhaving zijn gekozen zijn ook in de nu voorliggende nota
“Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018”als uitgangspunt gehandhaafd. In de Nota zijn alle taakvelden
die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zoals, bouwen en ruimtelijke ordening, brandpreventie,
milieu, gebruik openbare ruimte (Algemene plaatselijke verordening) en bijzondere wetten zoals de Dranken Horecawet meegenomen.
De Nota is tot stand gekomen met medewerking van een afvaardiging van raads- en commissieleden.
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2. VISIE EN UITGANGSPUNTEN
2.1 Visie op handhaving
Zoals blijkt uit de Strategische Visie 2020 wil Den Helder een gemeente zijn met goede en diverse
werkmilieus, plezierige en veilige woonmilieus een breed en kwalitatief goed voorzieningen niveau, een
aantrekkelijk en levendig stadshart en een adequate infrastructuur. Vertaald naar handhaving betekent dit
dat democratisch gekozen spelregels worden nageleefd. Dit houdt in dat de gemeente zijn
verantwoordelijkheid als bevoegd gezag binnen de vastgestelde grenzen neemt om inwoners en bedrijven
bij het niet naleven van deze regels hierop aan te spreken.
Om deze visie te bereiken is het van belang dat
1. Inwoners en bedrijven zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid:
2. Het voorkomen van overtredingen prioriteit verdient:
3. Handhaving zoveel mogelijk procesmatig, gemotiveerd en transparant plaatsvindt.
Maatwerk
Bij het bepalen van de juiste handhavingsaanpak is maatwerk van belang. Om de juiste aanpak te kunnen
kiezen kan een doelgroep analyse een goed hulpmiddel zijn. Deze analyse kan in beeld brengen in hoeverre
bij overtredingen sprake is van onwetendheid, gemakzucht, calculerend gedrag of criminaliteit. Afhankelijk
van de houding en motieven van de overtreder(s) kunnen de juiste handhavingsmiddelen worden gekozen.
Daarbij heeft de inzet van preventieve handhavingsmiddelen, zoals voorlichting, indien mogelijk en effectief,
de voorkeur boven de repressieve (sanctionerende) handhavingsmiddelen.
Kwaliteit en rechtsgelijkheid
Voor de kwaliteit van de handhaving zijn wettelijke kwaliteitseisen vastgelegd. Bij de beschrijving van de
strategie wordt duidelijk hoe Den Helder omgaat met overtredingen van regels.
Eenduidige aanpak en uitvoering uiten zich echter niet alleen in strategieën en checklists. Rechtvaardigheid
en gelijkheid betekenen ook dat ieder vanuit zijn mogelijkheden en context zo goed mogelijk wordt geholpen.
Dit betekent dat in de praktijk niet alleen wordt gekeken naar wat niet mag, maar dat ook wordt gekeken
naar de mogelijkheden die er wel zijn. In bepaalde gevallen kunnen binnen de wettelijke context
alternatieven worden gevonden. Uiteraard blijft gelden dat regels moeten worden nageleefd; deze beogen
immers een doel.
Keuzes bij de inzet van middelen
De beschikbare personele en financiële middelen voor handhaving zijn beperkt. Dit betekent dat in de
taakuitvoering - in het kader van het uitvoeringsprogramma - keuzes moeten worden gemaakt. Daarnaast
mag in bepaalde mate van burgers en bedrijven worden verwacht dat zij zelf ook verantwoordelijkheid
nemen om problemen op te lossen. De gemeente Den Helder zal daar waar mogelijk burgers en bedrijven
dan ook stimuleren om gezamenlijk problemen op te lossen. Bijvoorbeeld door overleg of mediation.
Oplossingen die in gezamenlijkheid worden gevonden hebben de voorkeur boven oplossingen die zijn
afgedwongen.
Bij het maken van keuzes in de taakuitvoering wegen veiligheid en gezondheid zwaar. Ook leefbaarheid,
duurzaamheid en omgevingskwaliteit wegen mee. Daarnaast krijgen signalen van burgers en bedrijven een
plaats bij het bepalen van prioriteiten. Zo biedt een analyse van binnengekomen klachten inzicht in de
problemen die aan orde zijn en in de zaken die voor burgers en bedrijven van belang zijn.
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2.2 Uitgangspunten handhaving
In het voorstaande is de visie op handhaving van Den Helder beschreven. Uit deze visie vloeit een aantal
uitgangspunten voort. Deze zijn als volgt:
 Het achterliggend doel van regelgeving staat voorop, niet de regelgeving zelf:
 Waar nodig en mogelijk wordt samenwerking en / of samenspraak gezocht met partijen om een goede
aanpak te bepalen en uit te voeren:
 Inzet van preventieve handhavingsmiddelen heeft - daar waar mogelijk - de voorkeur boven repressieve
handhavingsmiddelen:
 Er wordt eenduidig en duidelijk naar burgers en bedrijven gecommuniceerd:
 Er wordt niet alleen gekeken naar wat niet mag, maar ook naar wat wel mogelijk is:
 Burgers en bedrijven worden gestimuleerd om gezamenlijk problemen op te lossen:
 Oplossingen die in gezamenlijkheid zijn gevonden, hebben de voorkeur boven oplossingen die zijn
afgedwongen:
 Veiligheid en gezondheid zijn aspecten die zwaar wegen bij prioritering. Ook leefbaarheid,
duurzaamheid en omgevingskwaliteit wegen daarbij mee, evenals signalen van burgers en bedrijven.
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3. TAAKVELDEN
De volgende taakvelden worden onderscheiden

Bouwen en ruimtelijke ordening
Bij het bouwen van woningen en utiliteitsgebouwen is het van belang dat deze constructief- en brandveilig,
bruikbaar en energiezuinig worden gebouwd en dat de bouwwerken voldoen aan redelijke eisen van
welstand. Ook dient er te worden toegezien op de technische en welstandelijke kwaliteit van de (bestaande)
gebouwde omgeving. Wat betreft het gebruik van het bouwwerk (wonen of werken) is het van belang dat dit
past in het bestemmingsplan. Zo zijn (bedrijfs)activiteiten waarbij geluidsoverlast kan plaatsvinden in een
woonwijk niet wenselijk. De handhavers van de gemeente zien hierop toe. Daarnaast wordt op basis van
meldingen toegezien op illegale bouw en op klachten inzake achterstallig onderhoud.

Brandpreventie
Om de kans op brand in gebouwen en de gevolgen daarvan te beperken worden aan gebouwen en het
gebruik ervan brandveiligheidseisen gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om compartimentering van het
gebouw om ontstane branden te isoleren en daarnaast om brandblusmiddelen en maatregelen die ervoor
zorgen dat personen bij brand het gebouw zo snel en veilig mogelijk kunnen ontvluchten. De brandweer
controleert of hieraan wordt voldaan. Naast het reguliere toezicht op bouwwerken, vindt er ook toezicht,
advies of voorlichting op verzoek van burgers en bedrijven plaats. De medewerkers brandveiligheid van de
afdeling VVH zetten zich in op het verhogen van het brandveiligheid bewustzijn bij burgers. Hiermee wordt
beoogd de zelfredzaamheid van burgers te vergroten.

Milieu
Voor het behoud van een schone, gezonde en veilige leefomgeving moeten bedrijven voldoen aan diverse
milieueisen, zoals het plaatsen van vloeistofdichte vloeren om bodemverontreiniging te voorkomen, het
plaatsen van filters om luchtverontreiniging en geuroverlast tegen te gaan en het op een juiste wijze opslaan
van gevaarlijke stoffen om veiligheidsproblemen te voorkomen. Het toezicht op de naleving van de milieu
wet- en regelgeving is gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord (RUD
NHN). Dit geldt ook voor de bestuurlijke handhaving. De verdere samenwerking is vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst (DVO). De voor deze dienst werkzame milieutoezichthouders ingezet op de
naleving van geluidsvoorschriften verbonden aan evenementen vergunningen. Naast de hierboven
genoemde inrichting gebonden milieutaken heeft de gemeente een belangrijke taak op het gebied van de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Deze inzameling wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd
door de Huisvuilcentrale (HVC) te Alkmaar. Ter voorkoming van zwerfvuil zijn er specifieke regels voor het
aanbieden van huisvuil. Het toezicht op de naleving van deze regels berust bij de handhavers openbare
ruimte.

Algemene plaatselijke verordening (APV)
De APV omvat een veelheid aan gemeentelijke regels. Het gaat veelal om onderwerpen en activiteiten die in
de openbare buitenruimte plaatsvinden Het gaat hierbij veelal om regels ter voorkoming van ergernissen,
zoals het hinderlijk parkeren van voertuigen, poep op de stoep, het onnodig maken van lawaai, etc. Voor
burgers zijn dergelijke zaken veelal goed waarneembaar. De gemeente ontvangt regelmatig klachten en
meldingen van burgers over APV gerelateerde zaken. De ontvangen meldingen geven dan ook een goed
beeld waar burgers last van ondervinden.

Bijzondere wetten
Naast de APV wordt ook op naleving van bijzondere wetten toegezien, zoals de Wet op de kansspelen
(veelal speelautomaten) en de Wegenverkeerswet (parkeren). Toezicht op naleving van de Drank- en
Horecawet en de aanvullende regels op deze wet die in de APV zijn opgenomen vallen ook onder dit
taakveld.
In bijlage 1 is meer informatie over bovenstaande handhavingstaakvelden opgenomen.
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4. AMBITIE, DOEL EN PRIORITEITEN
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de ambitie van Den Helder voor handhaving in de fysieke leefomgeving beschreven
alsook de strategische handhavingsdoelen voor de periode tot 2018. De operationele handhavingsdoelen
worden in het jaarlijkse op te stellen uitvoeringsprogramma opgenomen.

4.2 Ambitie en doel
Ambitie
De gemeente Den Helder wil een veilige, schone en gezonde woon-, werk- en leefomgeving voor haar
burgers en bedrijven. Dat willen wij bereiken door de duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten
en te waarborgen. Belangrijke waarden hierbij zijn 'schoon, heel en veilig', waarbij een gewogen inzet van
handhavingsmiddelen een belangrijke bijdrage levert.

Doel
Op basis van de kaderstelling in deze nota is het doel het bevorderen van naleefgedrag van wet- en
regelgeving ten behoeve van een veilige, schone en gezonde woon-, werk-, en leefomgeving.
Dit doel wordt onder meer bereikt door er in de periode 2015-2018 voor te zorgen dat de gemeentelijke
handhavingsorganisatie voldoet aan de geldende kwaliteitseisen voor handhaving. Dat betekent naast het
vaststellen van deze Nota en het opstellen van de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s, ook een verdere
professionalisering van de organisatie.

4.3 Prioriteiten
Het streven van de handhaving is gericht op een adequaat handhavingsniveau binnen de mogelijkheden die
de gemeente heeft met een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. Niet alles kan worden opgepakt.
Dat kan betekenen dat in sommige situaties alleen op termijn kan worden opgetreden. Bij klachten bestaat
er volgens de jurisprudentie wel een beginselplicht tot handhaving. In deze nota worden de beleidsmatige
afwegingen gemaakt die aan de prioriteitstelling ten grondslag liggen.
In bijlage 2 zijn de prioriteiten per taakveld weergegeven. De prioriteiten zijn onderverdeeld in hoge,
gemiddelde en lage prioriteiten. De hoogte van de prioriteit bepaalt de mate van intensiteit van het toezicht.
In onderstaande tabel (1) is weergegeven hoe het toezicht op de verschillende prioriteiten in de basis
plaatsvindt. In het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma wordt deze basislijn verder uitgewerkt.
Tabel 1
Prioriteit
Hoog

Intensiteit van toezicht
Het toezicht op naleving van de regels vindt proactief plaats op basis van (indien
mogelijk) een vaste controlefrequentie. Verder wordt actief toezicht gehouden door het
uitvoeren van surveillances, gevelcontroles, waarnemingen ter plaatse en
bureaucontroles (advertenties, luchtfoto’s).
Gemiddeld Het toezicht vindt minder intensief (al dan niet met een lagere controlefrequentie) en
vooral steekproefsgewijs plaats, dan wel door gebiedsgerichte controles of door
surveillances.
Laag
Er is sprake van passief toezicht. In principe wordt alleen naar aanleiding van meldingen,
klachten of handhavingsverzoeken toegezien op naleving van de regels.
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5. HANDHAVINGSTRATEGIE
5.1 Inleiding
Belangrijke uitgangspunten voor handhaving in Den Helder zijn in de eerste plaats dat de
verantwoordelijkheid voor naleving van regels bij burgers en bedrijven zelf ligt. De gemeente Den Helder kan
niet overal tegelijkertijd zijn en wil dat ook niet. In de tweede plaats wordt zoveel mogelijk per geval
beoordeeld welke acties effectief zijn om het gewenste (naleef)gedrag te bewerkstelligen. Dit kan
verschillend zijn, omdat de doelgroepen, de achterliggende motieven van het gedrag en de
(handhaving)problemen veelal wisselen. Om effectief te kunnen zijn houden we dan ook rekening met deze
context. Daarbij gaan we uit van de gedachte achter het gedragsanalysemodel “de Tafel van Elf” dat 11
dimensies onderscheidt die bepalend zijn voor de naleving van wet- en regelgeving. Zo kunnen burgers en
bedrijven onbewust regels overtreden, omdat zij de regels niet kennen. Ook komt het voor dat men al
calculerend tot de slotsom komt dat een boete per saldo goedkoper is ten opzichte van het financieel
‘voordeel’ dat behaald wordt door het overtreden van de regels. Ook speelt bijvoorbeeld de kans om betrapt
en bekeurd te worden vaak een rol. In bijlage 3 wordt de Tafel van Elf verder uitgelegd.

5.2 Nalevingsstrategie
Wordende regels niet nageleefd dan zal de gemeente handhavend optreden. De houding van burgers en
bedrijven is bepalend voor de in te zetten instrumenten. Deze instrumenten zijn informeren. stimuleren,
afspreken, bemiddelen en sanctioneren. Bij overtredingen met acuut gevaar en/of onomkeerbare en/of
veiligheidsgevolgen wordt direct handhavend opgetreden.
In die gevallen waarbij burgers en bedrijven hinder ondervinden van andermans gedrag zullen zij dat in
eerste instantie zelf met elkaar moeten oplossen. Als zij er niet uitkomen, kan Buurtbemiddeling Den Helder
worden gevraagd in het geschil te bemiddelen.
Ook kan pre-mediation worden ingezet om conflicten te voorkomen door in een vroeg stadium van een
procedure met de belanghebbenden contact op te nemen. Voorbeelden zijn gevallen waarin een negatief
besluit wordt genomen op een verzoek van een burger of bedrijf (bijvoorbeeld een handhavingsverzoek) of
wanneer er bezwaren zijn ingediend tegen besluiten. In veel gevallen kunnen bezwaren worden
weggenomen wanneer uitleg wordt gegeven over het genomen besluit en kan een procedure worden
beëindigd.

5.3 Toezichtstrategie
Bij toezicht kan grofweg onderscheid worden gemaakt tussen actief toezicht en passief toezicht. Actief
toezicht vindt planmatig plaats en komt tot uiting in routinematig toezicht en projectmatig toezicht. Passief
toezicht wordt ook wel ad hoc toezicht genoemd en vindt plaats naar aanleiding van klachten, meldingen,
calamiteiten en handhavingsverzoeken. Klachten en meldingen van burgers en bedrijven worden in Den
Helder serieus genomen. Voor klachten en meldingen die betrekking hebben op de openbare buitenruimte
geldt het uitgangspunt dat indieners binnen twee dagen bericht krijgen. De beschikbare personele capaciteit
wordt dan ook verdeeld over actief en ad hoc toezicht. Dit wordt in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s
vastgelegd.

5.3.1. Toezicht naar aanleiding van klachten
Uitgangspunt is dat klachten door een belanghebbende gemotiveerd worden ingediend. Indien een klacht
gemotiveerd wordt ingediend, zal deze klacht in principe in behandeling worden genomen. Indien de
klachten onvoldoende zijn gemotiveerd wordt aan de klager alsnog gevraagd om de ontbrekende informatie
aan te vullen. Indien de ontbrekende informatie niet tijdig wordt aangeleverd, kan dit leiden tot het buiten
behandeling stellen van de klacht op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
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Anonieme klachten, of klachten waarin de klager anoniem wenst te blijven
Dit type klachten wordt aangemerkt als melding. Afhankelijk van de geschatte ernst van de situatie wordt
vervolgens overwogen actie te ondernemen. Indien de klager anoniem wenst te blijven, wordt de klager
meegedeeld dat dit ertoe kan leiden dat de klacht alleen ter kennisname wordt aangenomen. De reden
hiervoor is dat hier in beginsel geen prioriteit aan wordt toegekend. Dit mede vanwege de anonimiteit van de
klager bij een juridische procedure de beginselen van behoorlijk bestuur in het geding kunnen komen.
Daarnaast kan het zijn dat de klager in een gerechtelijke procedure alsnog door de rechter wordt
opgeroepen.

5.4 Sanctiestrategie
Als vanuit het toezicht overtredingen worden geconstateerd zal hieraan vervolg moeten worden gegeven. De
wijze waarop dat gebeurt, is afhankelijk van de aard van de overtreding, historie en de omstandigheden
waarin de overtreding is begaan. In de sanctiestrategie wordt vastgelegd op welke wijze hiermee in Den
Helder wordt omgegaan. Aangezien de gemeente Den Helder een voorbeeldfunctie heeft naar haar burgers
en bedrijven toe, wordt er extra kritisch naar eventuele overtredingen van de eigen organisatie gekeken. In
de sanctiestrategie wordt geen onderscheid gemaakt of het nu een onderdeel van de eigen organisatie
betreft of overtredingen welke door van burgers en bedrijven zijn begaan. De sanctiestrategie is in bijlage 5
nader toegelicht. De sanctiestrategie op het gebied van Drank- en Horeca is vastgelegd in de nota “ Lokaal
gezondsheidsbeleid Den Helder 2013-2016”. Deze nota is op 17 juni 2013 door de raad vastgesteld.

5.4.1 Afwijken sanctiestrategie
5.4.1.1 Gedoogstrategie
De gemeente Den Helder gedoogt in beginsel niet. Volgens vaste jurisprudentie zijn bestuursorganen in
beginsel - behoudens hele bijzondere omstandigheden - verplicht om handhavend op te treden. In de
jurisprudentie worden als bijzondere omstandigheden genoemd:
1. bij uitzondering, bijvoorbeeld indien:
- handhaven zou leiden tot aperte onbillijkheid (overmacht, overgangssituatie, zicht op legalisatie,
tijdelijke overtreding, experiment, disproportionaliteit, nieuwe wet- en regelgeving);
- het te beschermen belang is evident beter gediend met gedogen (rekening houden met derde-belang);
2. mits tevens beperkt in omvang en/of tijd;
3. alsmede expliciet en na een zorgvuldige, kenbare belangenafweging;
4. alsmede aan controle onderworpen.
Voor de gemeente Den Helder is handhaving de regel, gedogen de uitzondering. In navolging van het
landelijk beleid heeft de term gedogen een specifieke betekenis: de gemeente neemt een
gedoogbeschikking in uitzonderingssituaties. Gedogen vergt een actieve handeling, namelijk het verlenen
van een gedoogbeschikking.
Prioriteitstelling in toezichtstaken op grond van de risico-analyse valt niet onder “gedogen‟. Het is onmogelijk
om alles te handhaven. Een evenwichtig handhavingsbeleid leidt dus tot inzet van de handhavingscapaciteit
om die zaken te handhaven die prioriteit hebben. Als daardoor bepaalde overtredingen niet actief
gehandhaafd worden, is er geen sprake van gedogen. In die gevallen blijft handhaven mogelijk, bijvoorbeeld
na een klacht of indien resultaten van een steekproef aanleiding geven tot controle van de gehele branche.

5.4.1.2. Tijdelijke en kortdurende activiteiten
Voor tijdelijke en kortdurende activiteiten geldt dat de gebruikelijke termijnen in de praktijk niet toepasbaar
zijn omdat deze termijnen te lang duren. In deze zaken wordt dus met kortere termijnen gewerkt (en soms
zelfs zonder het stellen van een termijn). Zodoende kunnen overtredingen ongedaan worden gemaakt
voordat de tijdelijke activiteit plaatsvindt of tijdens de tijdelijke activiteit snel worden beëindigd (bijvoorbeeld
bij evenementen).
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6. BELEIDCYCLUS
6.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 is al kort aangegeven welke relatie de Nota heeft met het handhavingsuitvoeringsprogramma.
Vanuit het principe van een lerende organisatie zal regelmatig moeten worden teruggekeken op zaken als
de effectiviteit van de nalevingstrategie in de praktijk en de mate van doelbereiking. Ook vraagt het
gemeentebestuur om verslaglegging over de resultaten van de handhavingsinspanningen.
In dit hoofdstuk wordt dan ook nader ingegaan op de wijze van programmeren, monitoren en verslagleggen.

6.2 Programmering
Het in hoofdstuk 4 geformuleerde doel, de jaarlijkse operationele doelen en de prioriteiten vormen het kader
voor programmering van de handhavingsactiviteiten. Deze programmering komt tot uiting in het jaarlijks op
te stellen uitvoeringsprogramma, dat bestuurlijk wordt vastgesteld. In dit programma wordt aangegeven
welke activiteiten in het betreffende uitvoeringsjaar worden uitgevoerd.
Aan de hand van de doelen en budgetten uit de programmabegroting, de gestelde prioriteiten, de incidentele
bestuurlijke prioriteiten en het naleefgedrag wordt het jaarlijkse programma gevuld. Daarbij wordt zoveel
mogelijk aangegeven wat de beoogde productie is in termen van aantal controles en aantal afgehandelde
klachten en meldingen.
In het uitvoeringsprogramma worden de volgende elementen opgenomen:

de voorgenomen uit te voeren handhavingsactiviteiten voor het komende jaar;

de te realiseren productie in termen van controles c.q. handhavingsacties;

de relatie met het gestelde handhavingsdoel (paragraaf 4.2) en prioriteiten.

6.3 Monitoring
Om verantwoording te kunnen afleggen over de handhavingsinspanningen en handhavingsresultaten is het
nodig dat deze handhavingsinspanningen en handhavingsresultaten worden gemonitord. In de
viermaandelijkse managementrapportages (Marap’s) wordt aangeven hoe de handhavingsinspanningen en
handhavingsresultaten zich verhouden tot het uitvoeringsplan.

6.4 Evaluatie en verslaglegging
Met een gedegen verantwoording over de uitvoering van de handhavingsactiviteiten kan zowel de
effectiviteit als de efficiëntie van de uitgevoerde handhaving worden beoordeeld. Met de in de jaarrapportage
opgenomen verslaglegging over de uitvoering van de handhaving wordt verantwoording afgelegd over het
handhavingsproces en de resultaten en effecten hiervan. De basis voor de verslaglegging is het
uitvoeringsprogramma. De evaluatie van de uitvoeringsprogramma’s van de jaren 2015-2018 vormt
vervolgens de basis voor de actualisatie van het strategisch handhavingsbeleid voor de jaren
2019-2022.
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BIJLAGE 1

OMGEVINGSANALYSE

Inleiding
Met de omgevingsanalyse wordt inzicht verkregen in de problemen en risico’s in de gemeente en waar
handhaving een rol kan spelen in het aanpakken en beheersen van deze problemen en risico’s. Hiermee
kan sturing worden gegeven aan de handhavingsinspanningen. De omgevingsanalyse vormt dan ook de
basis voor het stellen van prioriteiten, het formuleren van doelstellingen en het uiteindelijk vaststellen van
een integraal uitvoeringsprogramma. De omgevingsanalyse bestaat uit een probleem- en risicoanalyse. In
de probleemanalyse wordt inzichtelijk gemaakt welke problemen burgers en bedrijven in Den Helder ervaren
en welke problemen vanuit het toezicht naar voren komen. In de risicoanalyse wordt inzichtelijk gemaakt
welke problemen zich kunnen gaan voordoen, hoe ernstig deze problemen zijn en hoe groot het risico is dat
deze problemen zich zullen gaan voordoen. Het gaat dan ook om zaken die niet direct waarneembaar zijn,
maar wel waarneembaar kunnen worden, zoals brandgevaar en instortingsgevaar.
Gebiedskenmerken van de gemeente Den Helder.
Den Helder is een havenstad. De Marine is er gevestigd, er is visserij en offshore-industrie. Daarnaast
bestaat de gemeente Den Helder voor een groot deel uit landelijk gebied met vooral bollenteelt. Naast de
stad Den Helder zijn er nog de kernen Huisduinen en Julianadorp. Na de naoorlogse uitbreidingsplannen
van de wijken Nieuw Den Helder en De Schooten zijn de uitbreidingsplannen in de vorige eeuw vooral in het
zuiden van de gemeente, bij Julianadorp (Drooghe Weert) gerealiseerd. De gemeente kenmerkt zich ook
door de aanwezigheid van vliegveld De Kooy, het industrieterrein Kooypunt en de ligging aan zee met vooral
bij Julianadorp veel kustrecreatie in de vorm van campings en recreatiewoningen.

Probleemanalyse
Milieu
Toezicht en handhaving op milieugebied richt zich op bedrijfsgebonden (ook wel inrichtinggebonden)
activiteiten en activiteiten die buiten de grenzen van bedrijven plaatsvinden (overige activiteiten), zoals het
lozen van afvalwater, afvaldumpingen, gevelreiniging, etc. Onder overige activiteiten vallen ook klachten en
handhavingverzoeken. Klachten kunnen over alle milieu gerelateerde activiteiten gaan. Daarentegen gaan
handhavingverzoeken over het algemeen over bedrijfsactiviteiten.
Bedrijfsgebonden activiteiten
Op 1 januari 2015 waren er in Den Helder circa 1100 bedrijven geregistreerd die onder de werking van de
Wet milieubeheer vallen. Sinds 1 januari 2014 is de uitvoering van het toezicht en de handhaving
overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. De gemeente is op dit moment nog
bevoegd gezag voor één bedrijf waarop het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) van toepassing is. Dit
betreft het bedrijf Gulf Oil aan de Ambachtsweg. Het toezicht en de handhaving op de inrichting van dit
bedrijf wordt in opdracht van de gemeente –anders dan door de RUD NHN- uitgevoerd door de hiertoe
gespecialiseerde Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).
De milieucontroles voor de bedrijfsgebonden activiteiten worden uitgevoerd met een frequentie die (zoveel
mogelijk) is gebaseerd op de door het Interprovinciaal overleg (IPO) en het Openbaar Ministerie (OM) in
2013 en 2014 ontwikkelde Landelijke Handhavingstrategie. Voor het bedrijf Gulf Oil wordt de door het
Bestuurlijk Omgevingsberaad op 11 december 2013 vastgesteld BRZO strategie gevolgd.
Overige activiteiten
Hieronder vallen:
 het lozen van afvalwater bij gevelreiniging en het lozen van grondwater. Deze activiteiten leiden
nauwelijks klachten omdat zij direct zichtbaar zijn voor toezichthouders en er – indien nodigopgetreden kan worden .
 het ten gehore brengen van muziek in horeca-inrichtingen en bij evenementen. Ten aanzien van dit
aspect worden er met enige regelmaat klachten omtrent geluidsoverlast ontvangen.
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Bouwen en RO
Het toezicht voor het taakveld bouwen en ruimtelijke ordening is onder te verdelen in toezicht op naleving en
handhaving van:
-

Het verbod om te bouwen/slopen/wijzigen van gebruik zonder omgevingsvergunning;
verleende omgevingsvergunning voor bouwen/gebruiken;
de omgevingsvergunning voor sloopactiviteiten om de veiligheid te garanderen en ter bescherming
van de nabijgelegen gebouwen;
de kwaliteit van bestaande gebouwen op brandveiligheid en constructieve veiligheid;
het gebruik van bouwwerken overeenkomstig de bestemming.

In het jaar 2014 zijn 437 omgevingsvergunningen verleend. Waaronder zeven vergunningen brandveilig
gebruik. Er zijn 148 meldingen sloopvoornemen in gediend.
Bij het onderdeel slopen is prioriteit gegeven aan de controles op de verwijdering van asbest. Dit vanwege
de hoge gezondheidsrisico’s die ondeskundige verwijdering van asbest met zich meebrengt.
Actuele problemen
De meeste klachten die de gemeente ontvangt zijn of betreffen de illegale bouw. Veel van de klachten
worden direct aan de gemeente geadresseerd en worden niet eerst met de betrokken buurtbewoners
besproken.

Brandpreventie
In de gemeente Den Helder zorgen de medewerkers brandpreventie voor de taakuitvoering op het gebied
van de brandpreventie. Deze taak richt zich naast de controle op de bouw- en gebruiksfase van bouwwerken
ook op het toezicht van bedrijven waarvoor een vergunning brandveilig gebruik is verleend,
De toezicht- en handhavingstaak ten aanzien van brandpreventie richt zich op:
•
Voorlichting aan burgers en bedrijven ter vergroting van het brandveiligheidsbewustzijn en daarmee
tot vergroting van de zelfredzaamheid;
•
Toezicht en handhaving op brandveiligheidsvoorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik
bouwwerken, het Bouwbesluit, het Activiteitenbesluit en de Omgevingsvergunning gebruik, zowel bij
nieuwbouw en bestaande bouw alsook bij evenementen.
De Veiligheidsregio heeft een advies rol op het gebied van brandpreventie. Artikel 25 van de Wet op de
veiligheidsregio’s geeft aan dat de Veiligheidsregio als taak heeft, het adviseren van andere overheden en
organisaties op het gebied van brandweerzorg en brandbestrijding en het voorkomen,
beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.
De Veiligheidsregio heeft er voor gekozen zogenaamde maatlatten in te voeren. Adviezen onder de maatlat
zijn een taak voor de gemeente. Voor adviezen boven de maat kan gekozen worden de advisering te laten
doen door de Veiligheidsregio. Den Helder heeft echter voldoende expertise in huis om deze advisering ook
zelf te doen. In enkele zeer complexe gevallen wordt voor een second opinion de Veiligheidsregio benaderd.
Het houden van toezicht is van groot belang voor het hebben van een brandveilige samenleving. Je kunt
immers van alles bedenken bij het verlenen van de vergunning, maar in de praktijk zal moeten blijken of alle
benodigde voorzieningen ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De gemeente is het bevoegd gezag als het gaat
om de handhaving brandveiligheid. De toezichthouders brandveiligheid van de afdeling Veiligheid
Vergunningen en Handhaving(VVH) houden zich bezig met deze controles van nieuwbouw en bestaande
objecten.
Aan de hand van geconstateerde overtredingen brengen de medewerkers van VVH advies uit over het
vervolgtraject. Bij de besluitvorming worden alle belangen, waaronder ook het belang van de
brandveiligheid, afgewogen. De medewerkers van VVH zorgen er voor dat de brandweer goed geïnformeerd
wordt over de genomen handhavingsmaatregelen. Zij kunnen dan de benodigde maatregelen nemen ten
aanzien van de repressieve brandbestrijding.
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Het administratieve bestand van de medewerkers brandveiligheid VVH (First Watch) bevat ongeveer 1600
objecten. Het gaat hier om inrichtingen die vallen onder hoofdstuk 6 en 7 van het Bouw Besluit. Deze
inrichtingen zijn onder te verdelen in vergunningplichtige, meldingplichtige en overige bouwwerken, ook wel
met "algemeen gebruik" aangeduid. Niet alle inrichtingen worden elk jaar gecontroleerd. Aan de hand van
het gebruik wordt bepaald hoe vaak de inrichting gecontroleerd wordt.
Illegale Hennepkwekerijen
Steeds vaker worden er in de gemeente Den Helder illegale hennepkwekerijen ontdekt (anno 2015 circa
twee per maand). De illegale hennepkwekerijen zijn vaak gehuisvest in woningen en zorgen hier voor
brandgevaarlijke situaties, maar komen ook in bedrijfspanden voor. De toezichthouders brandveiligheid en
bouw zijn vaak betrokken bij het ontmantelen van deze brandgevaarlijk kwekerijen.
Kompas
Kompas is een samenwerkingsverband tussen gemeentes in de Noordkop waarbij de huisvesting van
seizoenarbeiders wordt gecontroleerd. De toezichthouders bouw en brandpreventie doen, binnen de
gemeente Den Helder, mee aan de controle op de huisvesting van seizoenarbeiders.

Algemene plaatselijke verordening (APV), de Afvalstoffenverordening en Bijzondere wetten
APV en Afvalstoffenverordening
De Algemene plaatselijke verordening(APV) omvat samen met de Afvalstoffenverordening een veelheid aan
gemeentelijke regels. Een groot deel van de regels zijn zogenoemde 'vangnetartikelen'. Indien burgers bij
problemen in de openbare buitenruimte er onderling niet uitkomen, kan worden teruggevallen op de regels
uit de APV. De gemeente kan dan in het laatste geval op basis van regels uit de APV sturend optreden.
Voor burgers zijn overtredingen in de openbare buitenruimte veelal goed waarneembaar, zoals het
constateren van hondenpoep (daar waar een opruimplicht geldt), verkeerd aangeboden huisvuil en
bijvoorbeeld parkeeroverlast. Het gaat dan veelal om APV gerelateerde zaken waarover burgers ook
geregeld bij de gemeente melding maken. De ontvangen meldingen en klachten geven dan ook een goed
beeld waar burgers last van ondervinden.
In de uitvoeringspraktijk gaat het dan om de volgende klachten:












Hondenpoep
Verkeerd aanbieden van afval (huishoudelijk afval en grof vuil)
Rijgedrag (op de stoep rijden van fietsen en scooters)
Afvaldumpingen (o.a. huisraad en bouwpuin)
Winkelwagentjes (niet teruggebracht)
Evenementen (geluidoverlast)
Geluidoverlast horeca binnenstad
Woonoverlast (geluidsoverlast)
Hanggroepen (o.a.jeugd)
Drinken op straat
Fout parkeren

Het merendeel van de klachten zijn van terugkerende aard.

Drank en Horecawetgeving
De Drank- en Horecawet(DHW) ziet enerzijds toe op de volksgezondheidsbelangen en anderzijds op het
voorkomen van oneerlijke concurrentieverhoudingen bij de verkoop van alcoholhoudende dranken.
De laatste jaren is steeds meer het besef gekomen dat het gebruik van alcoholhoudende dranken zeer
negatieve invloeden kan hebben op de volksgezondheid. Dit geldt des temeer bij jeugd en jong volwassenen
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(alcoholmatiging). Bij deze groep is inmiddels aangetoond dat door alcoholgebruik de groei en ontwikkeling
van de hersens ernstig wordt belemmerd. De laatste jaren zijn daarom alle inspanningen erop gericht om het
alcoholgebruik bij de groep jeugd en jongeren zoveel mogelijk te matigen. Dit heeft er onder meer toe geleid
dat:
•
•

de leeftijdsgrens waarop aan jongeren alcoholhoudende dranken mogen worden verstrekt is in 2014
verhoogd van 16 jaar tot 18 jaar (landelijke regelgeving)
de schenktijden waarop alcoholhoudende dranken mogen worden verstrekt in horecagelegenheden
waar veel jongeren komen zijn beperkt.

Per 1 januari 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders geworden van de Drank- en Horecawet
(DHW). Een nieuwe taak is de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de wet. Met ingang van 1 januari
2014 hebben de gemeenten nieuwe wettelijke taken gekregen. Zowel op educatief -, juridisch – en
handhavingsvlak is de gemeente de regisseur van het alcoholbeleid. Deze regierol vindt zijn weerslag in het
nieuw verplichte preventie- en handhavingsplan (PenH-plan) over alcoholgebruik door met name jongeren.
Het thema alcoholmatiging vraagt om een integrale aanpak en is een doorlopend proces. Voor een sluitend
verhaal is het van belang om op de gebieden preventie, regelgeving en handhaving interventies te plegen
die elkaar zoveel mogelijk versterken. Vooruitlopend op de wijziging van de DHW is voor zover mogelijk
deze integrale aanpak in regionaal verband reeds opgepakt. Zo is, in eerste instantie door middel van een
pilotproject, in samenwerking met de gemeente Texel het gemeentelijk toezicht op de naleving van de DHW
opgepakt. In de periode 2015 -2018 wordt deze samenwerking verder uitgebreid door deelneming van de
gemeente Schagen en Hollands Kroon en een regionale aanpak die het mogelijk maakt om toezichthouders
uit te wisselen en de regio Noord-Holland-Noord.
Vooruitlopend op de wijziging van de DHW in 2013 is men in het kader van jeugd- en gezondheidsbeleid al
enige jaren in Noord-Holland Noord actief en succesvol bezig is met het integraal alcoholmatiging
programma ‘In control of Alcohol’ . Dit programma dat als onderdeel van het lokale volksgezondheidsbeleid
is vastgesteld bij raadsbesluit van 17 juni 2013 omvat zowel een preventie deel in de vorm van
voorlichtingsprogramma’s op scholen en bij sportverenigingen als een handhavingsdeel. Op dit moment
worden op regionaal niveau voorbereidingen getroffen om dit programma te verlengen voor de periode
2016-2018. Vooralsnog zullen zich hierbij geen grote accent verschuivingen voordoen.

Risicoanalyse
Met het maken van de nota “ Meer (Dan) Handhaving” in 2006 is in het kader van de risicogerichte
benadering een analyse gemaakt van de risico's die activiteiten in Den Helder met zich meebrengen.
De in de nota “ Meer (Dan) Handhaving” opgenomen prioritering is gebaseerd op deze risico analyse. Er zijn
geen feiten of omstandigheden bekend die aanleiding geven tot een actualisatie van deze risico analyse. De
in de nota “Meer (Dan) Handhaving” opgenomen prioritering in de nu voorliggende Nota nader uitgewerkt in
prioriteiten per taakveld (zie bijlage 2).
Voor het uitvoeren van de risicoanalyse is gebruik gemaakt van een landelijk geaccepteerd risicomodel van
het voormalige ministerie van Justitie. Dit model gaat uit van de definitie:
Risico = (negatief effect) x (de kans dat dit effect voorkomt)Anders gezegd houdt het model in dat van alle te
onderscheiden activiteiten (feitelijk de overtredingen) de kans wordt bepaald dat er iets gebeurt en wordt
afgezet tegen de ernst van de gevolgen daarvan (het effect). Ter bepaling van de kans is gebruik gemaakt
van de zogenoemde Tafel van Elf (zie bijlage 4). De risicoanalyse resulteert in een lijst, waarin de omvang
van het risico van de verschillende activiteiten inzichtelijk zijn gemaakt. Hierna wordt toegelicht op welke
wijze een inschatting is gemaakt van de negatieve effecten en de kans daarop.
Effectcategorieën
In het model zijn 6 effectcategorieën gedefinieerd om het effect van een (potentiële) overtreding te bepalen.
Het betreft de volgende categorieën:
•

Fysieke veiligheid:
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In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot deze effectcategorie behoren bij aan
de fysieke veiligheid en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de fysieke veiligheid te
beschermen? O.a. brandgevaar, instortingsgevaar, explosiegevaar, opslag gevaarlijke stoffen.
- klein
: geen ( noemenswaardig letsel, mogelijk enkele lichtgewonde slachtoffers
- gemiddeld
: veel licht tot enkele zwaargewonde slachtoffers
- groot
: veel zwaargewonden en mogelijke dodelijke slachtoffers
•
Sociale kwaliteit
In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot deze effectcategorie behoren bij aan
de kwaliteit van de sociale leefomgeving en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de
kwaliteit van de sociale leefomgeving te beschermen? O.a. leefbaarheid, veiligheid, aangezicht, privacy,
geluidshinder, stankhinder.
- klein
: geen (noemenswaardig) effect op de leefomgeving, mogelijk beperkte verloedering
- gemiddeld
: verloedering leefomgeving en afname veiligheidsgevoel
- groot
: ernstige verloedering leefomgeving en sterke groei onveiligheidsgevoelens
•
Natuur/milieu:
In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot deze effectcategorie behoren bij aan
bescherming van het natuurschoon en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om het
natuurschoon te beschermen? O.a. bodemverontreiniging, geuremissie, verontreiniging door gevaarlijke
stoffen, energieverspilling, geluidshinder, flora en fauna.
- klein
: geen(noemenswaardige) natuurschade, mogelijk tijdelijke natuurschade, op te
ruimen
- gemiddeld
: (aanzienlijke) natuurschade van enige duur
- groot
: onherstelbare natuurschade
•
Financieel-economisch (maatschappelijke schade):
Hoe groot is de financieel-economische schade voor de gemeente als alle subjecten de tot hen gerichte
gedragsvoorschriften overtreden? O.a. kosten voor de gemeente en/of gemeenschap, maatschappelijke en
financiële aansprakelijkheid van de gemeente.
- klein
: weinig kosten, maximaal tot € 5000,- gemiddeld
: kosten tot € 50.000,- groot
: kosten boven €50.000,•
Volksgezondheid :
In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot deze effectcategorie behoren bij aan
de bescherming van de volksgezondheid en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de
volksgezondheid te beschermen? O.a. effecten op de langere termijn, zoals onvoldoende licht en frisse
lucht, vochtigheid, gebruik schadelijke stoffen.
- klein
: geen (noemenswaardige) gevolgen voor de gezondheid, mogelijk tijdelijk
- gemiddeld
: aanzienlijke al dan niet chronische gezondheidsklachten
- groot
: ernstige ziekten met dodelijke afloop
•
Imago van de gemeente:
Hoe groot is de politiek-bestuurlijke afbreuk als de voorschriften uit dit thema onvoldoende worden
nageleefd? O.a. als wetshandhaver, als veiligheidsbewaarder, als ‘goed’ voorbeeld.
- klein
: bestuur nauwelijks aangesproken door burgers, belangengroepen en overheden
- gemiddeld
: bestuur aangesproken, beperkt geschonden vertrouwen
- groot
: bestuur veelvuldig aangesproken en ook afgerekend, ernstig geschonden
vertrouwen
Kans
De kans dat regels worden overtreden hangt af van diverse factoren en wordt ontleend aan de Tafel van Elf.
Het gaat feitelijk om de kans op (niet) spontane naleving van de regel. Zie hiervoor bijlage 3.
Opgemerkt wordt dat de inschatting van zowel de probleem- en risicoanalyse een momentopname is. Deze
analyse zal jaarlijks worden getoetst op actualiteit, aangezien zowel problemen als naleefgedrag in de tijd
veranderen. Dit zal gebeuren in het kader van het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma integrale
handhaving
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BIJLAGE 2

PRIORITEITEN

Probleemgerichte prioriteiten
In de het programmatisch handhavingsbeleid 2006-2009 zijn probleemgerichte prioriteiten genoemd. Deze
probleemgerichte prioriteiten zijn voor het overgrote deel gelet op het klachtenpatroon van de afgelopen
jaren nog steeds actueel.
Apv / Bijzondere Wetten
Zwerfvuil/ Afvaldumping

Asbest

2

Overlast door honden
(hondenpoep)

Constructieve veiligheid
bouwwerken

3

Evenementen (geluid en
verstoring openbare orde)
Drank en Horeca / Drugs
(coffeeshops)

Illegale sloop en bouw

1

4
5

Kamerverhuurpanden

6

Hanggroepen

Bouwen

Hennepkwekerijen in
gebouwen / woningen en
XTC laboratoria
Illegale reclames op
bouwwerken

Brandpreventie
Scheidingen tussen
brandcompartimenten
Brandveiligheid scholen,
kinderdagverblijven en
kamerverhuurpanden
Brandveiligheid
zorginstellingen

Milieu
Externe veiligheid

Verbouwingen zonder
omgevingsvergunning

Bodemverontreiniging

Brandveiligheid openbaar
toegankelijke gebouwen
zoals grootwinkelbedrijven
horecabedrijven enz.

Illegale lozingen

Risicovolle inrichtingen
Brandopslag gevaarlijke
stoffen

Geluidhinder

Risicogerichte prioriteiten
Naast de prioriteiten die volgen uit de probleemanalyse, komen ook uit de risicoanalyse prioriteiten voort.
Het gaat dan om onderwerpen die een hoog risico met zich meebrengen op de volgende typen ongewenste
effecten:







Gevaren zoals brandgevaar, instortingsgevaar en explosiegevaar.
Verslechtering van de leefbaarheid, sociale veiligheid, aangezicht bebouwde omgeving(verrommeling),
aantasting privacy en hinder zoals geluidshinder en stankhinder.
Schade aan milieu en natuurschoon, zoals bodemverontreiniging, luchtverontreiniging,
waterverontreiniging en schade aan flora en fauna.
Financieel-economische schade zoals kosten voor de gemeente en/of gemeenschap, maatschappelijke
en financiële aansprakelijkheid van de gemeente.
Volksgezondheidsproblemen en effecten op de langere termijn, zoals onvoldoende licht en frisse lucht,
vochtigheid en schadelijke stoffen.
Schade aan het imago van de gemeente wanneer voorgaande effecten zich voordoen en er
onvoldoende is gecontroleerd op naleving van de regels. Denk aan het imago als wetshandhaver, als
veiligheidsbewaarder of als ‘goed’ voorbeeld.

De kans dat dergelijke effecten in Den Helder kunnen optreden zijn zo goed mogelijk geschat op basis van
ervaring en inhoudelijke kennis bij de verschillende toezichthouders.
De hieruit volgende prioriteiten zijn afhankelijk van de
risico’s op de ongewenste effecten in drie klassen
onderverdeeld: hoge, gemiddelde en lage prioriteit. Hoe
hoger de prioriteit, hoe meer handhavingsaandacht.
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Milieu

Inrichting gebonden activiteiten

Prioriteit

- Inrichting/activiteit Besluit externe veiligheid (LPG)
- Opslag en transportbedrijven: gevaarlijke stoffen
- Vuurwerk (consumenten-)
- Ziekenhuis
- Horeca café/partycentrum
- Inrichtingen voor motorvoertuigen: garagebedrijf/loonbedrijf/schade/herstel

HOOG

- Sport- en recreatie-inrichtingen: zwembad (chloorhoudende water)
- Tankstations (zonder LPG)
- Brandweer
- Houtverwerkingsbedrijven
- Drukkerijen: zeefdrukkerij/overig
- Inrichtingen voor motorvoertuigen: was/poetsbedrijven/inbouw/handel/opslag
- Afvalinzameling (o.a. bagger)
- Metaalbewerking: constructie/overig
- Ambachtsbedrijven waaronder agrarische bedrijven

GEMIDDELD

- Bouw- en installatiebedrijven
- Detailhandel: bouwmarkten en grotere supermarkten
- Groothandel
- Horeca: restaurant/cafetaria/hotel/theater
- Opslag en transportbedrijven: niet gevaarlijke stoffen
- Houden van dieren: melkrundveehouderijen/overig (maneges)
- Woon- en verblijfsgebouwen: kantoren/zorgcentra
- Detailhandel niet perifeer
- Sport- en recreatie-inrichtingen: accommodaties/verenigingen/buurtcentra\
- Tandheelkunde: tandarts/tandtechniek/orthodontie

LAAG

- Houden van dieren: kinderboerderij
- Voorzieningen en installaties: propaan opslagtanks/gasdruk- , meet- en regelstation/overig
- Woon- en verblijfsgebouwen: scholen en opleidingsinstituten/religieuze
instellingen/(kinder)dagverblijven/overig

Niet-inrichting gebonden en overige activiteiten

Prioriteit

- Lozingen buiten inrichtingen
- Besluit bodemkwaliteit: sanering/toepassen van grond
- Besluit bodemkwaliteit toepassen van grond

HOOG

- Inrichting in werking zonder omgevingsvergunning milieu
- Gevelreiniging zonder lozingen
- Inrichting in werking zonder melding Barim

GEMIDDELD

- Besluit bodemkwaliteit toepassen van bouwstoffen

NB. Op basis van bovenstaande prioritering zal het komend jaar met de Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord nog nader worden afgestemd. Indien deze afstemming daartoe aanleiding geeft zal de Nota
hierop worden aangepast.
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Bouwen en ruimtelijke ordening
Activiteiten

Prioriteit

- Omgevingsvergunning slopen (met asbest) en meldingen sloopvoornemen asbest
- Omgevingsvergunning bouwen (waaronder monumenten en reclame)
-Ernstige strijd met welstand
- Illegale kwesties, monumentenbescherming

HOOG

- Illegale bouw en sloop, constructie eisen en brandveiligheid in het geding
- Hennepkwekerijen en XTC laboratoria (gevaarzetting)
- Controle van de kwaliteit van bestaande gebouwen naar aanleiding van gebruiksinspecties:
- Illegaal gebruik, bestemmingsplan
- Illegale bouw, overige situaties
- Illegale sloop (zonder asbest)
- Reclame-uitingen zonder vereiste omgevingsvergunning of vergunning op basis van APV

LAAG

- Intrekken omgevingsvergunning bouwen (niet tijdige uitvoering omgevingsvergunning)
-Overschrijding maximale termijn bij tijdelijke omgevingsvergunning
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Brandpreventie
Activiteiten

Prioriteit

- Bijeenkomstgebouw kinderopvang, kinderen van 4 jaar of jonger of t.b.v. 24-uurs opvang
- Onderwijsfunctie voor leerlingen ouder dan 12 jaar, bestemd voor meer dan 250 personen
-Woongebouw met niet-zelfredzame bewoners
-Gezondheidszorgfunctie met niet-zelfredzame en/of bedlegerige bewoners
-Kamerverhuurpanden
- Kantoorfunctie bestemd voor meer dan 250 personen

HOOG

- Bijeenkomstfunctie bestemd voor meer dan 250 personen
- Sportfunctie bestemd voor meer dan 250 personen
- Cellengebouw
- Logiesgebouw bestemd voor meer dan 10 personen
- Onderwijsgebouw bestemd voor leerlingen van 12 jaar of jonger
- In gebruik zonder Omgevingsvergunning brandveilig gebruik
- Onderwijsfunctie voor leerlingen ouder dan 12 jaar, bestemd voor 50 - 250 personen
- Gezondheidszorgfunctie met zelfredzame gebruikers (gezondheidsdiensten)
- Kantoorfunctie bestemd voor 50 - 250 personen
- Industriefunctie bestemd voor 50 - 250 personen
- Bijeenkomstfunctie bestemd voor 50 - 250 personen

GEMIDDELD

- Sportfunctie bestemd voor 50 - 250 personen
- Winkelfunctie bestemd voor 50 - 500 personen
- Industriefunctie bestemd voor minder dan 50 personen én waarbij gebruik gemaakt is
van gelijkwaardigheid conform het reken- en beslismodel beheersbaarheid van brand
- Woongebouw met verminderd zelfredzame bewoners
- Woongebouw met zelfredzame bewoners
- Bijeenkomstfunctie bestemd voor minder dan 50 personen
- Winkelfunctie bestemd voor minder dan 50 personen
- Kantoorfunctie bestemd voor minder dan 50 personen
- Industriefunctie bestemd voor minder dan 50 personen

LAAG

- Onderwijsfunctie voor leerlingen ouder dan 12 jaar, bestemd voor minder dan 50 personen
- Sportfunctie bestemd voor minder dan 50 personen
- Logiesgebouw bestemd voor minder dan 10 personen
- Overige benoemde bouwwerken
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Algemene plaatselijke verordening, Afvalverordening en bijzondere wetten
Activiteiten

Prioriteit

- Honden (bijtincidenten, aanlijnplicht, hondenpoep, e.d.)
- Drank- en horecawet: sluitingstijden en leeftijdscontrole
-Afval (zwerfafval, dumping van afval e.d.)
- Samenscholing en ongeregeldheden
- Drank en Horeca
-Drugsgebruik / Coffeeshops
- Evenementen

HOOG

- Drankgebruik in de openbare ruimte
- Hinderlijk gedrag: in of bij gebouwen/in voor publiek toegankelijke ruimten
- Straatprostitutie
- Kansspelen aanwezigheidsvergunningen speelautomaten
- Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames
- Reclamevoertuigen
- Voertuigwrakken (waaronder aanhangwagens en trailers)
- Exploitatievergunning (waaronder gebruik terrassen)
- Seksinrichtingen
- Voorwerpen of stoffen op, in, boven of over de weg
- Kappen van houtopstanden
- Parkeren van uitzicht belemmerde voertuigen
- Aantasting groenvoorziening door voertuigen en paarden
- Standplaatsen en uitstallingen
- Snuffelmarkten

GEMIDDELD

- Crossterreinen
- Vuur stoken
- (geluid)Hinder door dieren
- Vuurwerk (afsteken)
- Kansspelen: loterij/bingo
- Tijdelijke dan wel permanente verkeersmaatregelen (BABW\Rvv 1990)
- Grow-, smart-, headshops
- Vervoer inbrekerswerktuig en geprepareerde tassen
- Aanleggen beschadigen en veranderen van de weg
- Maken en veranderen van een uitweg
- Winkelwagens
- Plakken en kladden (incl. vervoer)
- Verontreiniging bij werkzaamheden op de weg
- Wildplassen

LAAG

- Te koop aanbieden van voertuigen
- Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.
- Kamperen buiten kampeerterreinen
- Defecte voertuigen
- Caravans (langdurig plaatsen)
- Carbid schieten
- Ontheffingen o.g.v. het Rvv 1990
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BIJLAGE 3

TAFEL VAN ELF

De zogenoemde Tafel van Elf heeft in totaal elf mogelijke redenen van niet naleven van regels
onderscheiden, te weten:
Reden niet naleven
Spontane naleving

Definitie

1. Gebrekkige kennis van de regels

De bekendheid met en duidelijkheid van wet- en regelgeving bij de
doelgroep.

2. Kosten wegen niet op tegen de baten

De (im)materiële voor- en nadelen die uit overtreden of naleven van de
regel(s) volgen, uitgedrukt in tijd, geld en moeite.

3. Mate van acceptatie (begrip)

De mate waarin het beleid en de regelgeving acceptabel worden gevonden
door de doelgroep.
De mate van bereidheid van de doelgroep om zich te conformeren aan het
gezag van de overheid.
De door de doelgroep ingeschatte kans op positieve of negatieve
sanctionering van hun gedrag door anderen dan de overheid.

4. Normgetrouwheid van de
doelgroep
5. Gebrek aan informele controle/
maatschappelijke controle
Controle
6. Kans op een informele melding

De door de doelgroep ingeschatte kans dat een overtreding die is
geconstateerd door anderen dan de overheid wordt gemeld aan
overheidsinstanties.

7. Kans op controle

De door de doelgroep ingeschatte kans dat men door de overheid
gecontroleerd wordt op het begaan van een overtreding.

8. Kans om gesnapt te worden (detectie)

De door de doelgroep ingeschatte kans op constatering van de overtreding
indien door de overheid gecontroleerd wordt.
De (verhoogde) gepercipieerde kans op controle en detectie in het geval van
een overtreding door selectie van te controleren bedrijven, personen,
handelingen of gebieden.

9. Selectie

Sanctie
10. Kans op een sanctie
11. Hoogte van een sanctie

De door de doelgroep ingeschatte kans op een sanctie indien na controle
een overtreding is geconstateerd.
De hoogte en soort van de aan de overtreding gekoppelde sanctie en
bijkomende nadelen van sanctieoplegging.

Voor een effectieve inzet van een van de instrumenten zal deze moeten aangrijpen op de redenen van het
niet naleven van de van toepassing zijnde regelgeving door een overtreder.
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BIJLAGE 4

IN TE ZETTEN INSTRUMENTEN

Op basis van analyse van de overtreding kan worden bepaald welke instrumenten het meeste effect zal
hebben.
Reden niet naleven

Verbetermogelijkheid

1. Gebrekkige kennis van de
regels



2. Kosten wegen niet op tegen de
baten



3. Mate van acceptatie (begrip)



In geval van nieuw beleid/regels: betrek belangengroeperingen en invloedrijke leden
van de doelgroep bij het te ontwerpen beleid.

4. Normgetrouwheid van de
doelgroep



Deze dimensie is zeer moeilijk door de gemeente te beïnvloeden.

5. Gebrek aan informele controle /
maatschappelijke controle



Voorlichting geven aan de omgeving van de doelgroep, zodat de omgeving
overtredingen beter kan signaleren. Het stimuleren van zelfregulering, certificering
en keurmerken verstrekt door de brancheorganisatie.

6. Kans op een informele melding



Het instellen van kliklijnen en het verbeteren van de algemene bereikbaarheid van
de gemeente.

7. Kans op controle



Wanneer de objectieve controlekans groter is dan de subjectieve kans op controle
(de doelgroep denkt dat de kans dat zij zullen worden gecontroleerd kleiner is dan
de werkelijke kans op controle) is het verstandig om informatie over controlekansen
in de publiciteit te brengen.
Daarnaast kan de controlekans zelf verhoogd worden door meer controles uit te
voeren door meer controlecapaciteit beschikbaar te stellen. Dit zal dan ook naar de
doelgroep kenbaar moeten worden gemaakt.
Het toepassen van geavanceerde techniek, het vergelijken en uitwisselen van
gegevensbestanden en een combinatie van opsporingsmethoden toepassen
(administratief en fysiek). Ook hier geldt: verstrek informatie over de ‘hoge’ kans op
ontdekking van de overtreding.





8. Kans om gesnapt te worden



9. Selectie



10. Kans op een sanctie



11. Hoogte van een sanctie



Gerichte voorlichting (ook in vreemde talen).
Daar waar beleidsvrijheid bestaat, het zo eenvoudig mogelijk houden van het beleid
of de regelgeving. Dit kan bijdragen aan betere naleving, bijvoorbeeld door
uitzonderingsmogelijkheden te beperken.
Het instellen van een subsidie, extra heffingen of prijsregulering kunnen naleving
bevorderen. Daarnaast kan worden gedacht aan het publiceren van ‘zwarte lijsten’
(van organisaties die zich niet aan de regels houden), certificering en verklaringen
omtrent gedrag.

Onderzoek wie van de doelgroep een verhoogd risico heeft op overtreden, zodat de
controleactiviteiten zich daar op kunnen richten.
Houdt gedoogbeleid tot een minimum beperkt en houdt strak vast aan het
sanctiebeleid. Verstrek informatie over de sanctie-kans.
Het verhogen van de sanctie. Een snelle sanctieoplegging (lik-op-stuk-beleid) heeft
meer invloed dan een latere sanctieoplegging.
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BIJLAGE 5

SANCTIESTRATEGIE

Bij het constateren van een overtreding treedt de sanctiestrategie in werking. Deze strategie is uitgewerkt
voor een aantal situaties, afhankelijk van de aard van de overtreding.
1. Bij overtredingen waarbij geen sprake is van verwijtbaar handelen en/of mogelijk gevaar.
e
 1 stap: waarschuwingsbrief/verzoek tot aanpassing
e
 2 stap: bij continuering van de overtreding, versturen voornemen tot aanschrijving
e
1
 3 stap: bij continuering van de overtreding, versturen aanschrijving
e
2
 4 stap: controleren of de overtreding is beëindigd
2. Indien sprake is van aantoonbaar verwijtbaar handelen en/of mogelijk gevaar dan wordt volgens
het 2 stappenplan gehandeld.
e
 1 stap: versturen voornemen tot aanschrijving
e
 2 stap: bij continuering van de overtreding, versturen aanschrijving
e
 3 stap: controleren of de overtreding is beëindigd
3. Bij overtredingen met acuut gevaar en/of onomkeerbaar en/of veiligheidsgevolgen (ernstige
overlastsituaties) worden in één keer gehandeld door middel van spoedeisende bestuursdwang.
e
 1 stap: versturen beschikking (meestal last onder bestuursdwang), dit kan ook achteraf plaatsvinden
bij zeer acute situaties.
e
 2 stap: controleren of overtreding is beëindigd dan wel van gemeentewege tot handelen over gaan.

Bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten
Voor de aanpak van overtredingen staan de volgende instrumenten ter beschikking.
1. Instrumenten gericht op herstel van de overtreding
3

a. Last onder dwangsom
Een situatie waarbij de overtreding geheel of gedeeltelijk moet worden opgeheven c.q. hersteld en
waarbij een financiële prikkel effectief is. Het betreft een herstelsanctie gericht op het geheel of
gedeeltelijk herstellen van de overtreding c.q. het voorkomen en/of herhalen van de overtreding. De
hoogte van de dwangsom dient in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden
belang en het beoogde voordeel van de overtreding.
b. Last onder bestuursdwang
Wanneer het een ernstige overtreding betreft, er gezien de gevolgen sprake is van spoed bij het
ongedaan te maken. Het betreft een herstelactie gericht op het geheel of gedeeltelijk herstellen van de
overtreding op kosten van de overtreder.
c. Sluiten van de inrichting/gebouw
De burgemeester heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid een horeca-inrichting of een drugspand (tijdelijk)
te sluiten vanwege verstoring van de openbare orde. Zaken die gerelateerd zijn aan verstoring van de
openbare orde en die afzonderlijk niet tot een sanctie kunnen leiden, kunnen bij deze maatregel
samen worden genomen.
1
2

3

Tegen de aanschrijving (opgelegde last) staat bezwaar en beroep open
Indien de overtreding niet is beëindigd verbeurt de overtreder de opgelegde dwangsom. Voor de invordering van de verbeurde
dwangsom wordt een afzonderlijke procedure gestart waartegen bezwaar en beroep kan worden ingediend. Ingeval van het niet
naleven van een last onder bestuursdwang wordt overgegaan tot het – op kosten van de overtreder – uitvoeren van de last
Indien de dwangsom volledig is verbeurd en de overtreding is niet beëindigd zal een nieuwe last worden opgelegd. Dan zal een keuze
worden gemaakt tussen het opleggen van een hogere dwangsom of een last onder bestuursdwang
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d. Intrekken vergunning
Een eerder verleende vergunning of ontheffing kan ingetrokken worden als sanctie op onrechtmatig
gedrag van een houder van een beschikking. Intrekking is slechts mogelijk op grond van
verschillende wet- en regelgeving waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. Te denken valt hierbij
aan het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of het niet nakomen van de aan de
vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen. In sommige gevallen zijn nog
aanvullende handhavingsmaatregelen nodig in de vorm van een last onder dwangsom of een last
onder bestuursdwang. Dit kan onder meer het geval zijn als – bijvoorbeeld- een horecaondernemer
doelbewust de exploitatievergunning overtreedt.
De situatie waarin van de intrekkingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt, wordt van geval tot geval
beoordeeld.
2.

Instrumenten gericht op bestraffing
(Dit instrument wordt achteraf ingezet indien er sprake is van een onomkeerbare situatie).
a. Bestuurlijke boete (bestuursrecht)
Wanneer het gaat om ongewenste situaties waarbij een financiële prikkel preventief kan werken
(bestraffende sanctie). Dit moet expliciet in de wet geregeld zijn. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de
Huisvestingswet (onrechtmatige bewoning) en in de toekomst bijvoorbeeld een overtreding van de
leeftijdsgrens zoals vastgelegd in de DHW.
b. Bestuurlijke strafbeschikking (strafrecht
Wanneer het gaat om ongewenste situaties (kleine overtredingen in de openbare ruimte op basis
van de Apv en Afvalstoffenverordening), waarbij een financiële prikkel preventief kan werken. De
beschikking is niet bedoeld om hiermee een overtreding te beëindigen. Een belangrijk verschil met
bestuurlijke boete is dat de oplegging en inning bij de bestuurlijke strafbeschikking via het CJIB loopt
en deze onder het strafrecht valt. De bestuurlijke strafbeschikking kan alleen in aangewezen
gevallen worden opgelegd. In het uitvoeringshandboek is deze lijst opgenomen. In deze gevallen is
geen bestuurlijke boete meer mogelijk.
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BIJLAGE 6 PROCESSCHEMA
Processchema bestuursrechtelijke handhaving
Passief Toezicht
(bv. verzoek om
handhaving)

(actief) Toezicht

Controles
akkoord?

ja
Einde toezicht

nee

Direct
optreden?

ja

nee

Bestuursdwang
opleggen (vb. bouw
stilleggen)

Onderzoek legalisatie

Legalisatie
mogelijk?

legaliseren

ja

nee
Waarschuwingsbrief
(vooraankondiging)

Strijdigheid
opgeheven?

ja

Einde
handhaving

ja

Einde
handhaving

nee
Vooraanschrijving
(mogelijkheid
zienswijze indienen)

Strijdigheid
opgeheven?
nee
Bestuursrechtelijke
actie (aanschrijving)
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