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Geachte fractie, 
 
U heeft mij vragen gesteld over de controle van garageboxen. Hieronder vindt u mijn 

beantwoording. 

De gemeente heeft als wettelijke taak om toe te zien op het veilig gebruik van panden, 
waaronder het bestrijden van gevaarlijke opslag. De afgelopen jaren zijn er in de 
gemeente zeer zorgelijke onveilige situaties geconstateerd waar handhaven noodzakelijk 
was voor het verbeteren van de veiligheid. Het ging dan om gevaarlijke opslag (van 
vuurwerk), maar ook om ondermijnende/drugsgerelateerde zaken.  
 
In de meeste gevallen werkt de gemeente signaal gestuurd. Dit betekent dat er op basis 
van meldingen van partners, ondernemers en inwoners controles uitgevoerd worden.  
Het houden van signaaltoezicht op gevaarlijke opslag heeft daardoor als belangrijke 
beperking dat we volledig afhankelijk zijn van de ogen- en oren van de stad en dorpen. 
Opslag vindt immers achter gesloten deuren plaats, en er valt aan de buitenkant niets te 
constateren. Het is dus aannemelijk dat gevaarlijke opslag voor een groot deel een blinde 
vlek is en dat er veel meer sprake van is dan tot op heden in beeld is. Dit heeft directe 
gevolgen voor de veiligheid van omwonenden. 
 
Een specifiek risicovolle blinde vlek voor wat betreft gevaarlijke opslag vormen 
garageboxen complexen in woonwijken. Dit heeft met meerdere aspecten te maken. 
Verhuurders van garageboxen weten vaak niet door wie en waarvoor de garage gebruikt 
wordt; onderling overzicht en toezicht ontbreekt. Het huren van een opslaglocatie is 
daarnaast relatief goedkoop en kan redelijk anoniem. Garageboxen liggen ook nog eens 
vaak uit het zicht en/of in een rij van soortgelijke locaties. De sociale controle is er 
minimaal. Deze factoren maken deze complexen kwetsbaar voor gevaarlijke opslag. De 
combinatie met de ligging in woonwijken maakt dit extra risicovol. 
 
Met het oog op handhaving van het bestemmingsplan bieden de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 
Awb) de gemeente de mogelijkheid garageboxen te controleren. De politie sluit bij de 
controle aan als sterke arm en treedt pas op zodra er tijdens de controle strafbare zaken 
worden aangetroffen. Op grond van artikel 5:15 van de Awb is de toezichthouder 
bevoegd om met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden, met 
uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. Dit betekent dat de 
toezichthouder dus bevoegd is om met behulp van een slotenmaker toegang te verkrijgen 
tot de garageboxen. Een huiszoekingsbevel is dus niet aan de orde. De toezichthouder 
bevoegd om elke plaats te betreden, met uitzondering van een woning zonder 
toestemming van de bewoner (artikel 5:15 van de Awb). De garages en schuren die op 
eigen terrein staan, mogen dus ook worden betreden door de toezichthouder. 

Natuurlijk worden de garageboxen na de controle weer afgesloten. Een nieuwe set 
sleutels waren door de huurders af te halen bij Sité Woondiensten (eigenaar 
garageboxen). De huurders van de garageboxen zijn hiervan op de hoogte gesteld door 
een brief op de garageboxen. De controle heeft niet geleid tot in beslagname van 
goederen of andere zaken. 

Tot slot. Zoals al eerder aangegeven zijn garageboxen een specifiek risicovolle blinde vlek 
in woonwijken voor wat betreft gevaarlijke opslag in brede zin. De combinatie met de 
ligging in woonwijken maakt dit extra risicovol als de garageboxen niet gebruikt worden 
conform de bestemming. De controle was zoals aangegeven een proactieve controle 
waarmee wij, vanuit de verantwoordelijkheid die wij hebben, bij willen dragen aan een 
veilige leefomgeving. Het is dus in het belang van de huurders van de garageboxen dat de 
garageboxen worden gecontroleerd om te voorkomen dat er bijvoorbeeld zwaar illegaal 
vuurwerk, chemische stoffen of ondermijnende/drugsgerelateerde zaken worden 
opgeslagen. 
 
Burgemeester Mark Boumans 
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Vragen PvdA d.d. 05-11-2022 
 
Vragen over de controle van garageboxen van particulieren. 

 

De politie heeft kortgeleden een aantal garageboxen van particulieren laten openmaken 

in verband met controle op eventuele criminaliteit. 

  

De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen over deze actie: 

1. Waarom heeft de gemeente besloten om deze controles uit te voeren, en wat was 

de aanleiding? 

2. Als er een aanleiding was, waarom is er dan niks gevonden? 

3. Is er voor het controleren en openbreken van garageboxen van particulieren een 

huiszoekingsbevel nodig?  

4. Als de eigenaar van de garagebox niet in de gelegenheid was om de box meteen 

te openen, op welke manier is er toegang verkregen door de politie?  

5. Klopt het dat er campinggasflessen en andere legale producten in beslag zijn 

genomen? Zo ja, hoe zijn de eigenaren hiervan op de hoogte gesteld en hoe 

worden zij gecompenseerd? 

6. Begrijpt de gemeente dat dit soort acties niet wenselijk zijn en dat deze acties 

bijdragen aan meer wantrouwen en boosheid richting politie/overheid? 

7. Kunnen dit soort acties ook plaatsvinden in garages en schuren op eigen terrein 

van particulieren? Wordt daar onderscheid in gemaakt en waarom? 

 

Jose Teunissen 

PvdA 

 
 

 


