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Bijlage 1 Reikwijdte VTH-beleidsplan 
Wabo  

Hier staat een opsomming van de toezichts- en handhavingstaken die worden uitgevoerd op grond van de 

Wabo en vallen onder de reikwijdte van dit plan. Indien ook de vergunningverlening valt onder de 

reikwijdte van dit plan, staat dit specifiek vermeld.  

Het gaat om de taken die volgen uit de volgende wetgeving: 

 artikel 2.1 onder b, c, d, g, h en i Wabo en artikel 2.2.: 

 artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo, voor deze zogenaamde bouwvergunningen wordt ook het beleid 

voor vergunningverlening beschreven. 

 artikel 5.3 lid 4 Wabo juncto artikel 7.1 Besluit omgevingsrecht (BOR). In de 

Dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst Achterhoek heeft de gemeenteraad taken 

neergelegd bij de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Voor de taken die ODA uitvoert namens het 

college, wordt naast toezicht en handhaving in het beleidsplan ook vergunningverlening 

beschreven; 

 overige bepalingen uit de Wabo / Bouwbesluit waarbij het college van B&W van Doetinchem het 

bevoegde gezag is voor toezicht en handhaving.  

Openbare orde/veiligheid en volksgezondheid 

Hier staat een opsomming van wettelijke bepalingen ten aanzien van openbare orde, veiligheid en 

volksgezondheid waarvan toezicht en handhaving onder de reikwijdte van dit plan vallen. Het betreft 

artikelen uit: 

 APV; 

 Vuurwerkbesluit;  

 Drank- en Horecawet; 

 Winkeltijdenwet voor zover het college het bevoegde gezag is en de Verordening winkeltijden 

gemeente Doetinchem 2016; 

 Wet op de openbare manifestaties voor zover de burgemeester het bevoegde gezag is; 

 Wet op de kansspelen voor zover de burgemeester het bevoegde gezag is;  

 Vuurwerkbesluit 

Natuur en Openbare ruimte 

Hier staat een opsomming van wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de natuur en gebruik van 

ruimte (APV uitgezonderd) en waarvoor toezicht en handhaving onder de reikwijdte van dit plan vallen: 

 Wet natuurbescherming voor zover het college van B&W van Doetinchem bevoegd gezag is; 

 Wet ruimtelijke ordening voor zover het college van B&W van Doetinchem bevoegd gezag is; 

 Bomenverordening gemeente Doetinchem 2015 

 Parkeerverordening 2007 van de gemeente Doetinchem; 

 Wegenverkeerswet met het Regelement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover het 

college van B&W van Doetinchem bevoegd gezag is; 

 Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2016; 

 Verordening ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem. 

 Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem 2007. 
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Bijlage 2 de Big-8 cyclus 
De BIG-8 cyclus geeft een spoorboekje voor kwaliteit. Stap voor stap wordt via een zich steeds herhaald 

proces (dus een cyclus proces) gewerkt aan kwaliteit van beleid en uitvoering van VTH-taken. Dit gebeurt 

in zeven (nee niet acht!!) stappen. Dat klinkt afwijkend. De stap programma en organisatie komt echter in 

beide cirkels voor en verbindt de cirkels. De BIG 8-cyclus bestaat uit twee cirkels. Hieronder staat een 

afbeelding van de BIG-8 cyclus.  

 

 

 

 

De bovenste cirkel is de cirkel voor borging van kwaliteit van beleid, de onderste cirkel staat voor borging 

van de kwaliteit van uitvoering. De cirkels raken elkaar bij de stap Uitvoering en organisatie waarin het 

jaarlijkse VTH-uitvoeringsplan wordt opgesteld.  

 

Overzicht van de stappen: 

 

Prioriteit en doelen: boven in de bovenste cirkel. De centrale probleemanalyse voedt de centrale 

doelstellingen en staat in paragraaf 4.3. Dit is de start en het hart van het VTH-beleidsplan. De prioriteiten 

in het VTH-beleidsplan staan in hoofdstuk 8. Dit is het strategische beleidskader. 
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Strategie: rechts in de bovenste cirkel. Strategieën worden opgesteld om de gestelde doelen te behalen. In 

het VTH beleidsplan zijn in hoofdstuk 6 een preventiestrategie, een toezichtstrategie, een sanctiestrategie 

en een gedoogstrategie opgenomen.  

 

Programma en organisatie: is de stap die de beide cirkels verbindt. Dit is het jaarlijkse VTH-

uitvoeringsplan dat is afgestemd op de gemeentelijke organisatie (en formatie). Welke VTH-taken worden 

er concreet uitgevoerd? Wat is de noodzakelijke formatie en zijn de benodigde financiële middelen? Het 

VTH-uitvoeringsplan is een apart document en staat niet in het VTH-beleidsplan.  

 

Werkwijze: is de linker stap in de onderste cirkel waarin procedures, protocollen ed. worden beschreven. 

Dit komt aan de orde in de hoofdstukken 5 en 7 van het VTH-beleidsplan. 

 

Uitvoering: de onderste stap in de onderste cirkel. Dit zijn de vergunningen die daadwerkelijk verleend 

worden en de toezicht- en handhavingstaken die worden uitgevoerd.  

 

Monitoring: De gemeente monitort met een geautomatiseerd systeem de resultaten en de voortgang van 

de uitvoering van het beleid en het VTH-uitvoeringsplan. In hoofdstuk 11 van het VTH-beleidsplan wordt 

naar deze stap verwezen.  

 

Evaluatie: periodiek wordt de uitvoering van het VTH-uitvoeringsplan in het daarop volgende VTH-

uitvoeringsplan geëvalueerd en beoordeeld of dit aanleiding is tot bijstelling van het VTH-beleidsplan. Dit 

kan leiden tot bijstelling van de doelen en prioriteiten.  
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Bijlage 3 Tafel van elf 

Waarom leeft een persoon of een bedrijf regels wel of niet na?  Als een bestuursorgaan het antwoord weet 

op deze vraag kan hierop bij preventie, toezicht en handhaving worden ingespeeld. De Tafel van elf is 

opgebouwd uit elf onderdelen die met elkaar bepalend zijn voor de mate van naleving van wetgeving. De 

elf onderdelen (verdeeld in drie zogenaamde dimensies) zijn geformuleerd met het oog op een zo groot 

mogelijke bruikbaarheid voor de praktijk van beleidsontwikkeling en uitvoering. 

De drie dimensies van de Tafel van elf zijn: 

1 Dimensies voor spontane naleving: de redenen van spontane naleving van regels; 

2 Controledimensies: de invloed van toezicht op naleving van regels; 

3 Sanctiedimensies: de invloed van handhaving op naleving van regels. 

Ad 1 Dimensies voor spontane naleving  

T 1 Kennis van regels: de bekendheid met en duidelijkheid van wet- en regelgeving bij de doelgroep. Om 

een regel te kunnen naleven moet een regel bekend zijn.  

T2 Kosten/baten: de (im)materiële voor- en nadelen die uit overtreden of naleven van de regel volgen. Bij 

het naleven van regels kunnen burgers en bedrijven een kosten/baten berekening maken.  

T3 Mate van acceptatie: In hoeverre bestaat er draagvlak voor de betreffende regels 

T4 Gezagsgetrouwheid doelgroep: In hoeverre heerst er een cultuur van gezagsgetrouwheid 

Ad 2 Controledimensies  

T5 Informele controle: de kans op ontdekking en sanctionering van het gedrag van de doelgroep door 

niet-overheidsinstanties. 

T6 Informele meldingskans: de kans dat een overtreding aan het licht komt anders dan door 

overheidscontrole. 

T7 Controlekans: de kans dat men gecontroleerd wordt op het begaan van een overtreding. 

T8 Detectiekans: de kans op constatering van de overtreding indien door de overheid gecontroleerd wordt. 

T9 Selectiviteit: (de (verhoogde) kans op controle en detectie in het geval van een overtreding door selectie 

van te controleren bedrijven, personen, handelingen of gebieden). 

Ad 3 Sanctiedimensies  

T10 Sanctiekans: de kans op een sanctie indien na controle en opsporing een overtreding geconstateerd is. 

T11 Sanctie-ernst: de hoogte en soort van de aan de overtreding gekoppelde sanctie en bijkomende 

nadelen van sanctieoplegging. 

  



7 

 

Bijlage 4 Wettelijke kader 

Landelijke wetgeving 

Hieronder staat een niet-limitatieve opsomming van landelijke wetgeving die een rol speelt in het VTH-

beleidsplan. 

Gemeentewet 

Zoals al in de inleidende paragraaf is vermeld, staat in artikel 125 lid 2 en 3 van de Gemeentewet dat het 

college van B&W of de burgemeester een bevoegdheid heeft om handhavend op te treden. Letterlijk staat 

er dat het college of de burgemeester een last onder bestuursdwang kan opleggen. Wie een last onder 

bestuursdwang kan opleggen, mag in plaats hiervan op grond van artikel 5:32 lid 1 Awb ook een last 

onder dwangsom opleggen. Aan het bestuursorgaan die deze handhavend bevoegdheden heeft, worden in 

de Awb ook allerlei toezichtsbevoegdheden gegeven. Dit artikel in de gemeentewet vormt dus de wettelijke 

basis voor het college of de burgemeester om toezicht uit te oefenen  en de herstelsancties last onder 

bestuursdwang en last onder dwangsom op te leggen. Het college heeft de bevoegdheid om 

toezichthouders aan te stellen. Daarnaast stelt het college op grond van artikel 142 Wetboek van 

Strafvordering Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) aan. Deze Boa’s hebben 

opsporingsbevoegdheden binnen het strafrecht.  

Naast de herstelsancties in het bestuursrecht kent het bestuursrecht ook een bestraffende sanctie. De 

wettelijke basis voor de raad om in een verordening op te nemen dat op overtreding van wettelijke 

voorschriften een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, is artikel 154b Gemeentewet. De raad van 

Doetinchem heeft niet voor een bestuurlijke boete gekozen in haar lokale verordeningen zoals de Apv. De 

raad heeft gekozen voor het strafbaar stellen met een bestuurlijke strafbeschikking. Deze bevoegdheid 

staat in artikel 154 gemeentewet. De raad van Doetinchem heeft in artikel 6:1 van de APV van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt. Het gaat hierbij om zogeheten bestuurlijke strafbeschikkingen waarmee 

aan personen die overtredingen begaan een geldboete kan worden opgelegd. De te bestraffen 

overtredingen staan vermeld in de OM- beleidsregels voor de (bestuurlijke)strafbeschikking overlast en 

zien op lichte (aan de Apv en afvalstoffenverordening gerelateerde) overlastfeiten Zij komen in feite 

overeen met de te beboeten feiten op grond van de Wet bestuurlijke boete overlast.  

De Boa’s hebben de bevoegdheid om een bestuurlijke strafbeschikking aan te kondigen. Uiteindelijk legt 

de officier van justitie de strafbeschikking op. 

Naast de bestuurlijke boete kunnen gemeentelijke Boa’s ook nog een andere bestraffende sanctie 

aankondigen. De zogenaamde Mulderbeschikking op grond van de Wet administratiefrechtelijke 

handhaving verkeersvoorschriften. In vroeger tijden vielen alle verkeersovertredingen onder het strafrecht. 

De Wet Mulder heeft de meest eenvoudige en veelvuldig voorkomende overtredingen, zoals te hard rijden, 

bumperkleven, door rood rijden, foutparkeren enzovoorts, overgeheveld naar het bestuursrecht. De 

bestraffing van verkeersovertredingen valt zodoende niet langer onder de regels van het Wetboek van 

Strafrecht en -Strafvordering, maar onder die van de Awb. Ook de WvW (Wegenverkeerswet) en het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens zijn van toepassing op de bestraffing van 

verkeersovertredingen. 

  



8 

 

Algemene wet bestuursrecht 

In de Awb (hoofdstuk 5) worden geen bevoegdheden tot het verlenen van vergunningen of het uitvoeren 

van toezicht en handhaving toebedeeld aan bestuursorganen, maar worden aan de hiertoe bevoegde 

bestuursorganen en daartoe aangewezen ambtenaren instrumenten gegeven (een gereedschapskist om 

mee te werken).  

De voornaamste handhavingsinstrumenten die beschreven staan, zijn de herstelsancties in titel 5.3 van 

Hoofdstuk 5 te weten de last onder bestuursdwang (afdeling 5.3.1) en de last onder dwangsom (afdeling 

5.3.2). Deze instrumenten bieden een bestuursorgaan de bevoegdheden om zelf de overtreding geheel of 

gedeeltelijk ongedaan te maken of te beëindigen dan wel de overtreder een dwangsom op te leggen om dit 

zelf te doen. Daarnaast staat in titel 5.4 Awb een bestraffende sanctie opgenomen; te weten een 

bestuurlijke boete. Deze sanctie beoogt leed toe te voegen aan de overtreder en mag naast een 

herstelsanctie worden opgelegd.  

Zoals hiervoor al is vermeld heeft de raad van Doetinchem in lokale verordeningen gekozen voor de 

bestuurlijke strafbeschikking en niet voor de bestuurlijke boete. Op grond van landelijke wetgeving zoals 

de Drank- en Horecawet ( artikel 44 a t/m 44i Drank- en Horecawet) en de Wet natuurbescherming (artikel 

7.6) kunnen Boa’s van de gemeente Doetinchem (ten minste indien ze daarvoor zijn aangewezen)  een 

bestuurlijke boete opleggen.  

In titel 5.2 Awb worden bevoegdheden toegekend aan benoemde toezichthouders om hun toezichtstaken 

naar behoren te kunnen uitoefenen. De benoeming als toezichthouder geschiedt bij wettelijk voorschrift of 

bij besluit van het college of de burgemeester. Artikel 6:2 APV is hiervan bijvoorbeeld een uitwerking.  

Wet economische delicten 

Een toezichthouder kan bij het constateren van bepaalde overtreding ook kiezen voor het strafrechtelijke 

spoor. In de wet economische delicten staan in artikel 1 en 1a veel verwijzingen naar wetsartikelen. 

Overtreding van die wettelijke artikelen is een delict in de zin van de Wet economische delicten (Wed). Ook 

in een lokale verordening kan een verwijzing staan naar de Wed. De gemeente Doetichem heeft  BOA’s die 

zijn aangewezen als toezichthouder in het kader van deze wet. De BOA’s zijn dan bevoegd om 

strafrechtelijke bevoegdheden toe te passen bij het uitvoeren van hun toezicht. De BOA’s mogen ook een 

procesverbaal opmaken en een sanctie aankondigen. Het OM beslist uiteindelijk of er daadwerkelijke tot 

vervolging wordt overgegaan en legt mogelijk een sanctie op.  

Wabo   

De Wabo is een kaderwet waarmee bevoegd gezag (bij gemeente meestal het college van B&W) één 

integraal besluit tot vergunningverlening kan nemen waarbij in een besluit diverse aspecten aan de orde 

kunnen komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving (zoals ruimte, milieu, natuur alsook aspecten 

met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid). Met deze diverse deelvergunningen beoogt 

de wetgever diverse belangen te beschermen.  

In hoofdstuk 5 van de Wabo staan bepalingen over de uitvoering en handhaving van de Wabo. In artikel 5.2 

Wabo staat een algemene bepaling opgenomen dat het bevoegde gezag zorg moet dragen voor de 

bestuursrechtelijke handhaving van bepalingen bepaald bij of krachtens de Wabo en een aantal in de Wabo 

genoemde wetten. In artikel 5.5. Wabo wordt daaraan toegevoegd dat het college zorg moet dragen voor 

een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving.  

 



9 

 

Besluit omgevingsrecht 

In het BOR wordt onder meer invulling gegeven aan diverse bepalingen van hoofdstuk 5 (Uitvoering en 

handhaving) van de Wabo. In artikel 5.7 Wabo lid 1 staat dat in een AMvB regels worden gesteld over: 

1. een strategische en programmatische uitvoering en handhaving van het bepaalde bij of krachtens 

de betrokken wetten door de betrokken bestuursorganen; 

2. een onderling afgestemde uitoefening van bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering en 

handhaving, bedoeld onder a, en de daarmee samenhangende werkzaamheden tussen de bij de 

handhaving betrokken bestuursorganen en de onder hun gezag werkzame toezichthouders 

alsmede over de afstemming van deze werkzaamheden op de werkzaamheden van de instanties 

die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken 

wetten; 

3. over de prioriteitstelling bij de uitvoering en handhaving voor zover die prioriteitstelling van 

bovenregionaal belang is. 

In artikel 7.2 lid 5 en 6 van het BOR staat dat het Uitvoerings- en handhavingsbeleid (voor zover 

handhaving en toezicht valt onder de Wabo) ten minste inzicht moet geven in: 

- de prioriteitenstelling met betrekking tot de uitvoering van de krachtens het eerste en tweede lid 

voorgenomen activiteiten; 

- de methodiek die de bestuursorganen gebruiken om te bepalen of de krachtens het eerste en tweede 

lid gestelde doelen worden bereikt; 

- de daarin opgenomen objectieve criteria voor het beoordelen van aanvragen voor en beslissen over 

een omgevingsvergunning en het afhandelen van meldingen, en 

- de werkwijze bij vergunningverlening en het afhandelen van meldingen. 

- de afspraken die door de bestuursorganen onderling en met de organen die belast zijn met de 

strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt, over de samenwerking bij en de afstemming van de 

werkzaamheden; 

- de wijze waarop het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde 

wordt uitgeoefend om de krachtens het eerste en tweede lid gestelde doelen te bereiken; 

- de rapportage van de bevindingen van degenen die toezicht hebben uitgeoefend en het vervolg dat 

aan die bevindingen wordt gegeven, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard van de 

geconstateerde overtredingen; 

- de wijze waarop bestuurlijke sancties alsmede de termijnen die bij het geven en uitvoeren daarvan 

worden gehanteerd en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd, waarbij tevens 

aandacht wordt besteed aan de aard van de geconstateerde overtredingen; 

- de wijze waarop de bestuursorganen handelen na overtredingen die zijn begaan door of in naam van 

die bestuursorganen of van andere organen behorende tot de overheid. 

Voor de basistaken die verplicht worden overgedragen aan een omgevingsdienst moet het Uitvoerings- en 

handhavingsbeleid bovendien regionaal zijn afgestemd. 

Bovenstaande verplichtingen gelden voor de activiteiten waarvan de handhaving verloopt via Hoofdstuk 5 

van de Wbo (en bijvoorbeeld niet voor de activiteiten van artikel 2.2 Wabo (kapvergunningen etc..) of 

handhaving op grond van de APV of de DHW.  
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VTH-verordening  

De gemeenteraad heeft op grond van artikel 5.4 lid 1 aanhef en onder b Wabo een Verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Doetinchem (VTH-verordening) vastgesteld. 

Deze verordening heeft betrekking op de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de wetten (o.a. 

Wabo, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Natuurbeschermingswet) voor wat betreft de taken die 

de ODA uitvoert. En de verordening heeft betrekking op de kwaliteit van de taken die het college voor de 

aanwijst en die niet door de ODA worden uitgevoerd. In de VTH-verordening is verder bepaald dat op de 

uitvoering en de handhaving van de taken van de ODA en de overige aangewezen taken de 

kwaliteitscriteria van toepassing zijn 

Drank- en Horecawet 

In de Drank- en Horecawet (DHW) is in het centrale artikel 3 een vergunningsplicht opgenomen voor het 

ter plaatse bedrijfsmatig verstrekken van alcohol (zoals in horecabedrijven) of voor gebruik elders dan ter 

plaatse (zoals in slijterijen). Daarnaast bevat de wet onder meer verbodsbepalingen en 

ontheffingsbepalingen.  

In artikel 41 - 44 DHW zijn bepalingen opgenomen over het toezicht. In artikel 41 is onder meer bepaald 

dat in een gemeente de daartoe aangewezen ambtenaren (BOA (‘s)) belast zijn  met toezicht. In aanvulling 

op de Awb krijgen deze ambtenaren extra bevoegdheden in artikel 42 DHW.  

Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze wet zijn opgegaan de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. In hoofdstuk 7 van deze wet is 

handhaving geregeld. In dit hoofdstuk staat onder andere welke bestuursorganen zijn belast met toezicht 

en handhaving. Er worden handhavingsinstrumenten genoemd en een koppeling gemaakt met de Wabo.  

Lokale verordeningen 

Hieronder staat een opsomming met korte uitleg van lokale regelgeving die een rol speelt in het VTH-

beleidsplan. 

APV 

In de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Doetinchem 2016 heeft de gemeenteraad van 

Doetinchem bepalingen opgenomen die betrekking op openbare orde, openbare veiligheid, 

volksgezondheid en bescherming van milieu in de openbare ruimte. De APV bevat ook bepalingen over 

voor publiek toegankelijke gebouwen (denk aan horeca) en over activiteiten die van invloed zijn op de 

openbare ruimte. De hogere wettelijke regelingen zijn de bovengrens van de APV en de private sfeer van 

burgers is de ondergrens. Met andere woorden de raad mag via de APV in principe niks regelen dat al in 

hogere wetgeving staat en mag in principe niet ingrijpen in de private sfeer van burgers. De nuances die 

hier in zitten, worden hier niet behandeld.   

In artikel 6:2 van de APV is opgesomd wie toezicht houdt op de naleving van deze verordening.  

Parkeerverordening 

In de parkeerverordening 2007 van de gemeente Doetinchem zijn diverse vergunningsplichten en 

verbodsbepalingen met ontheffingsmogelijkheden opgenomen. Op overtreding van deze 

verbodsbepalingen kunnen bestuurlijke stafbeschikkingen door de gemeentelijke BOA’s worden 

aangekondigd en worden opgelegd door het OM.  
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De gemeentelijke Boa’s (mits daarvoor aangewezen) zijn (naast oa politie en OM) belast met het toezicht 

op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordening.  

Bomenverordening gemeente Doetinchem 2015 

In de Bomenverordening gemeente Doetinchem 2015 is in artikel 2 lid 1 een verbod opgenomen om 

houtopstand te vellen of te doen vellen zonder vergunning van het college (kapvergunning).  De door het 

college of de burgemeester aangewezen personen zijn belast met het toezicht op naleving van het 

bepaalde bij of krachtens de verordening.   

Op overtreding van artikel 10 (bestrijding van iepziekte) en artikel 12 (bescherming bomen) kunnen 

bestuurlijke stafbeschikkingen door de gemeentelijke BOA’s worden aangekondigd en worden opgelegd 

door het OM. Verdere handhaving op naleving van de verordening geschied met name met 

bestuursrechtelijke (preventieve) herstelsancties.  

Een kapvergunning is een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2 lid 1 aanhef en onder g Wabo. 

Het kappen van een vergunningplichtige boom zonder vergunning is een economische delict o.g.v. artikel 

1a Wed. 

Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem 2007. 

In de Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem 2007 zijn verbodsbepalingen met 

vergunningsplichten, verbodsbepalingen met ontheffingen en pure verbodsbepalingen opgenomen. Met 

het toezicht op de naleving van de verordening zijn de krachtens de Wabo door het college aangewezen 

ambtenaren belast. In de verordening staat een verwijzing naar de Wet economische delicten. Gedragingen 

in strijd met een aantal genoemde bepalingen in de verordening worden aangewezen als een strafbaar feit 

in de zin van de Wet Economische delicten. Bij de gemeente zijn BOA’s aangewezen om deze gedragingen 

op te sporen en procesverbaal op te maken waarbij een sanctie kan worden aangekondigd.  
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Bijlage 5 Bestuurlijk- en beleidskader 

Coalitieakkoord 2015-2018  

In het Coalitieakkoord maakt het college de volgende keuzes bekend die mede leidend moeten zijn bij het 

uitvoeren van taken die vallen binnen de reikwijdte van dit beleidsplan :  

 We gaan uit van eigen kunnen en eigen kracht. Wij geven vertrouwen en zorgen ervoor dat 

niemand buiten de boot valt. 

 We achten samenwerking van cruciaal belang voor een duurzame en vitale regio; 

 Het innoveren en verbreden van de Doetinchemse en Achterhoekse economie is voor ons een 

kernopgave. 

 Wij werken aan het moderniseren van onze bestuursstijl. 

 Regelgeving is niet de oplossing. Wij geloven vooral in stimuleren, faciliteren, verbinden, 

samenwerken, participeren en vertrouwen. eigen kunnen en eigen kracht. Wij geven  

  

 In het coalitieakkoord 2015 – 2018  staat over handhaving het volgende opgenomen:  

Openbare orde, veiligheid en handhaving 

Veiligheid is voor onze inwoners een belangrijke basis om op een plezierige manier in 

onze gemeente te wonen, werken en recreëren. Inwoners moeten op de gemeente 

kunnen rekenen als het gaat om hun fysieke en sociale veiligheid. Maar ze moeten 

ook op de gemeente kunnen rekenen als het gaat om handhaving van wettelijke 

voorschriften. Bij dit alles is preventie het sleutelbegrip. 

Wat gaan we doen? 

 De taken op het terrein van openbare orde, veiligheid en handhaving blijven 

gewaarborgd. 

 Wij zetten meer in op preventie. 

Handhavingsbeleidsplan 2011-2015 

In het Handhavingsbeleidsplan 2011 – 2015 zijn een aantal handhavingsbeleidsuitgangspunten 

geformuleerd die nog steeds actueel zijn. Dit zijn: 

 We leggen meer verantwoordelijkheden terug bij de burger en het bedrijfsleven. 

 We geven actieve invulling aan de wettelijke taken ten aanzien van toezicht en handhaving 

 Toezicht en handhaving doen we daar waar het effect het grootst is. (risico-gestuurd) 

 Overtredingen worden consequent afgehandeld conform de (handhavings)strategie van 

Doetinchem. 

 Situaties waarin regulier toezicht en handhaving niet afdoende is, worden onderwerp van 

probleemgestuurde handhaving. 

Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem 

Als bijlage bij de Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016 is het handhavingsarrangement 

coffeeshops opgenomen. In dit arrangement is beschreven op welke wijze de burgemeester (en namens de 

burgemeester de aangewezen toezichthouders) handhaaft op de AHOJG(I) criteria uit de “Aanwijzing 

Opiumwet” waarin het gedoogbeleid van het OM voor coffeeshops is opgenomen.  
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Jaarplan verslavingspreventie 

In het Jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen gemeente Doetinchem 2017 zijn in de 

bijlagen opgenomen het handhavingsprotocol alcohol en de sanctiestrategie alcohol. Bij de bespreking van 

de toezicht- en sanctiestrategie in het VTH-beleidsplan zal hiernaar worden verwezen daar waar er 

verschillen zijn. 

Uitvoeringsagenda binnenstad 

In de Uitvoeringsagenda Binnenstad wordt verwezen naar een Aanvalsplan Binnenstad. Doel van dit plan is 

onder meer de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Bij de 

prioritering van toezicht en handhaving op regelgeving die hiertoe bijdraagt (denk aan de overlastartikelen 

Apv, de parkeerverordening etc..) speelt deze doelstelling een rol. De filosofie dat de Boa’s optreden als 

gastheren van de binnenstad vindt zijn oorsprong in het Aanvalsplan Binnenstad.  

Integraal veiligheidsbeleid 2016 – 2019 

In het Integraal Veiligheidsbeleid heeft de gemeente Doetinchem in samenwerking met Bronckhorst, 

Montferland en Oude IJsselstreek integraal veiligheidsbeleid opgezet. In dit beleidsplan zal waar nodig naar 

dit plan worden verwezen. Daarin staan onder meer de volgende doelen verwoord: 

   

Regionale beleidskader gezondheid 2017 – 2020 

In de beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 regiogemeenten Achterhoek is als uitgangspunt 

genomen: positieve gezondheid en preventie. Onder positieve gezondheid wordt hier verstaan het 

vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele 

uitdagingen van het leven.  

Gemeenten stimuleren en faciliteren een gezondheidsbevorderende omgeving waar inwoners de ruimte 

hebben om daar zelf invulling aan te geven. Deze omgeving wordt beïnvloed door factoren zoals leefstijl, 
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de sociaal economische omgeving (opvoeding, relaties, school, werk, buurt), de fysieke omgeving (woning, 

openbare ruimte, toegankelijkheid, ruimte voor natuur, lucht- en geluidskwaliteit)en de toegang tot 

activiteiten/voorzieningen. De regelgeving in onder meer de Wabo, de Drank- en Horecawet maar ook de 

Apv beschermen belangen die een rol spelen bij een gezondheidsbevorderende omgeving. Toezicht en 

handhaving stellen de gemeente in staat om deze omgeving te waarborgen. 

Landelijke Handhavingsstrategie 

Het Interprovinciaal overleg (IPO) en het OM namen in 2014 het initiatief om met alle overheden die 

betrokken zijn bij het omgevingsrecht een Landelijke Handhavingsstrategie  (LHS)  op te stellen voor VTH-

processen. De aanleiding voor dit initiatief was de wens van betrokken overheden om de organisatie en 

uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren. Het doel van de LHS is 

bijdragen aan de rechtsgelijkheid. Het rechtsgevoel respecteren en de leefomgeving veilig, schoon en 

gezond houden. Provincies, gemeenten en omgevingsdiensten omarmen LHS. In de Gelderse 

Nalevingsstrategie van de gezamenlijk omgevingsdiensten (zie de volgende paragraaf) is de LHS ook 

leidend.  
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Gelderse Nalevingsstrategie 

Het BOR schrijft voor dat de bestuursorganen die deelnemen in een omgevingsdienst gezamenlijk 

zorgdragen voor een uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid. Met de Gelders Nalevingsstrategie 

volgen de omgevingsdiensten in Gelderland de LHS en stellen een Nalevingsstrategie voor die geldt voor 

alle omgevingsdiensten voor gemeenten in Gelderland en de provincie Gelderland.  

Voor de taken die liggen bij de ODA wordt de Gelderse Nalevingsstrategie gevolgd. In bijlage 17 staat deze 

strategie integraal opgenomen.  

In het VTH-plan wordt ook voor activiteiten die niet vallen onder de ODA voorgesteld om deze 

nalevingsstrategie zo veel mogelijk (binnen de grenzen van de diverse wetgeving) te volgen. Er wordt 

steeds vermeld waar de strategie wordt gevolgd.  
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Bijlage 6 Richtlijn dwangsombedragen en termijnen 
Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Algemeen 

Algemeen Geen medewerking 

verlenen aan 

toezichthouder 

Per 

overtreding 

10. 000 direct 

 Ontbrekende onderzoek 

zoals preventie- 

onderzoek, 

bodemonderzoek, 

energiebesparings-

onderzoek, akoestisch 

onderzoek etc... 

ineens 5.000 8 weken 

 Overleggen 

ontbrekende gegevens, 

zoals logboek, 

administratie, 

energienota, 

lekdichtheid, registratie, 

rapportage etc... 

ineens 1.000 4 weken 

Overtreding en milieu 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Afval     

 Afval niet correct 

afvoeren 

per 

overtreding 

5.000 4 weken 

 Scheiding afval niet 

conform voorschriften 

per 

overtreding 

5.000 4 weken 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Bodem     

 Afvalstoffen op/in de 

bodem brengen 

per 

overtreding 

5.000 4 weken 

 Keuring onder- of 

bovengrondse tank niet 

uitgevoerd 

Per week 4.000 8 weken 

 Kathodische 

bescherming of peilbuis 

niet gecontroleerd 

Per week 2.000 4 weken 

 Vloer niet vloeistofdicht Per week 400 / m2 8 weken 

 Vloeistofdichte (lek)bak 

ontbreekt 

Per week per 

bak 

2.000 / bak 4 weken 

 Geen financiële 

zekerheid  

per week 2.000 4 weken 

 Opslag vaste mest 

zonder voorzieningen  

per 

overtreding 

4.000 4 weken 

 Ontbreken (KIWA) 

certificaat mestopslag  

per week 3.000 4 weken 
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Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Bodem 

(vervolg) 

    

 Foliebassin niet gekeurd  per week 3.000 4 weken 

 Mestbassin niet conform de 

bouwtechnische richtlijnen  

per week 3.000 4 weken 

 Geen melding Besluit mobiel 

breken bouw- en sloopafval 

ineens 20.000 1 week 

 Afgifte van grond/bouwstoffen 

aan een onbevoegde be-/ 

verwerker  

per 

overtreding 

10.000 4 weken 

 Toepassen van 

grond/bouwstoffen op locatie 

zonder juiste keuringen en 

kwaliteitsverklaringen  

per 

overtreding 

12.000 4 weken 

 Geen melding Besluit 

bodemkwaliteit  

ineens 4.000 1 week 

 Toepassing niet conform de 

voorschriften en/of 

voorgeschreven voorzieningen 

niet aangebracht.  

per week 5.000 4 weken 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Externe 

Veiligheid 

Brandscheiding niet op orde per week 1.000 8 weken 

 Opslag gevaarlijke stoffen niet 

volgens voorschriften  

per 

overtreding 

10.000 1 week 

 Opslag kluis/ kast ontbreekt  per 

overtreding 

4.000 6 weken 

 Gasflessen niet tegen omvallen 

beschermd  

per 

overtreding 

1.000/fles 1 week 

 Keuring gastank verlopen  per week 2.000/tank 8 weken 

 Keuring gasfles verlopen  per week 1.000/fles 4 weken 

 Hekwerk bij gastank 

ontbreekt/niet tegen aanrijden 

beschermd  

per 

overtreding 

2.000 4 weken 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Geluid     

 Geluidnorm overschreden per 

overtreding 

10.000 Direct 

 Geluidbegrenzer niet conform 

verzegeling  

per 

overtreding 

5.000 direct 

 Gedragsvoorschriften niet 

naleven  

per 

overtreding 

2.000 direct 

 In werking buiten vergunde uren  per 

overtreding 

10.000 direct 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Lucht     

 Metingen niet (juist) uitgevoerd  per 

overtreding 

1.000 4 weken 

 Afvoerpijp niet op hoogte  per week 5.000 8 weken 

 Niet juist gebruiken of ontbreken 

emissiebeperkende apparatuur 

(zoals (stof)filters, 

ontgeuringsinstallatie)  

per 

overtreding 

5.000 8 weken 

  



18 

 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Lucht 

(vervolg) 

    

 Geen keuring of onderhoud 

stook- of koelinstallatie  

per week 2.500 8 weken 

 Niet naleven voorschriften 

stook- of koelinstallatie  

per week 2.000/ 

installatie 

4 weken 

 Niet afgedekte mestsilo  per overtreding 2.000 2 weken 

 Emissiearm stalsysteem niet 

geplaatst, en/of niet 

onderhouden en/of werking 

niet correct  

per week 5.000 4 weken 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Vuurwerk     

 Opslag van vuurwerk niet 

conform de voorschriften en 

er kan direct aan de 

voorschriften worden voldaan 

per overtreding 10.000 direct 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Water     

 Illegale lozing ineens 5.000 1 week 

 Afscheider, controleput of 

zuivering-technische 

voorziening ontbreekt of niet 

conform voorschriften  

per week 3.000 6 weken 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Overig 

(milieu) 

    

 In werking zonder vergunning 

(milieu) 

ineens 10.000 6 weken 

 Geen melding (milieu)  ineens 3.000 4 weken 

 Ongewoon voorval niet 

gemeld (milieu)  

ineens 5.000 1 week 

Overtredingen aanleggen, bouw en slopen 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Algemeen     

 In strijd met stillegging bouw 

of sloopbouwwerk 

per overtreding 50.000 direct 

 Aanleggen, bouwen of slopen 

in strijd met(planregels) 

bestemmingsplan  

per week 20.000 8 weken 

Aanleggen     

 Aanleggen Aanleggen zonder of 

in afwijking van een 

omgevingsvergunning 

kwalificatie licht:  

zoals kabels en 

leidingen, ophogen 

etc... 

per week 10.000 

 Aanleggen zonder of in 

afwijking van een 

omgevingsvergunning 

kwalificatie middel: zoals 

heiwerkzaamheden, bodem 

verlagen, gronden afgraven 

etc... 

per week 15.000 6 weken 
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Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Aanleggen 

(vervolg) 

Aanleggen zonder of in 

afwijking van een 

omgevingsvergunning 

kwalificatie zwaar: zoals 

watergangen, 

oppervlakteverhardingen van 

wegen, regels t.a.v. 

archeologie etc... 

per week 20.000 6 weken 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Bouwen     

 Bouwen zonder of in afwijking 

van omgevingsvergunning, 

kwalificatie licht: zoals 

erfafscheiding, tuinmeubilair, 

vlaggenmasten, 

schotelantennes, zonweringen 

etc... 

per week 10.000 8 weken 

 Bouwen zonder of in afwijking 

van omgevingsvergunning 

kwalificatiemiddel: zoals 

aanbouw aan bestaand 

hoofdgebouw, bijgebouw, 

overkapping, paardenbak, 

regels t.a.v. archeologie, 

afwijking van vergunning t.a.v. 

woning of bijgebouw, etc... 

 

Per week 20.000 8 weken 

 Bouwen zonder 

omgevingsvergunning, 

kwalificatie zwaar: zoals een 

woning, bedrijfsgebouw etc... 

Ineens 100.000 8 weken 

 Bouwen in strijd met het 

Bouwbesluit 

kwalificatie licht: zoals 

technische voorschriften 

bruikbaarheid etc... 

Per week 10.000 8 weken 

 Bouwen in strijd met het 

Bouwbesluit 

kwalificatie middel: zoals 

technische voorschriften 

energiezuinigheid 

Per week 15.000 8 weken 

 Bouwen in strijd met het 

Bouwbesluit 

kwalificatie zwaar  

zoals technische voorschriften 

veiligheid, gezondheid 

Per week 20.000 8 weken 
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Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

slopen     

 slopen zonder of in afwijking 

van omgevingsvergunning of 

een melding, kwalificatie licht 

zoals het slopen van een 

bijgebouw zonder asbest etc.. 

Per week 5.000 6 weken 

 slopen zonder of in afwijking 

van omgevingsvergunning of 

een melding, kwalificatie 

middel zoals het slopen 

zonder asbest etc.. 

Per week 10.000 6 weken  

 slopen zonder of in afwijking 

van omgevingsvergunning of 

een melding, kwalificatie 

zwaar zoals het slopen met 

(waarschijnlijk) asbest etc.. 

Per week 30.000 6 weken 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Monumenten 

 Verandering aan, op, in of bij 

een monument zonder  

zonder of in afwijking van 

omgevingsvergunning 

Per week 25.000 4 weken 

 Verandering in beschermd 

stads- en dorpsgezicht zonder 

of in afwijking van 

omgevingsvergunning 

Per week 20.000 4 weken 

Overtredingen planologisch gebruik 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Strijdig gebruik 

 Gebruik in strijd met 

bestemmingsplan zoals 

verkeerd gebruik grond / erf, 

illegale handelingen 

buitengebied etc..  

Per week 10.000 8 weken 

 Strijdig gebruik bestemming: 

wonen of bedrijfsmatige 

activiteiten waar niet 

toegestaan, etc.. 

Per week 20.000 10 weken 

Overtredingen brandveiligheid 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Brandveilig 

gebruik 

    

 Geen  

Omgevingsvergunning voor 

brandveilig gebruik 

ineens 15.000 8 weken 

 Geen melding  

voor brandveilig gebruik 

ineens 5.000 8 weken 

 Niet naleven voorschrift  

Omgevingsvergunning voor 

brandveilig gebruik 

Per week 3.000 8 weken 

 Ontbreken document over 

adequate toepassing 

constructie-onderdeel 

ineens 3.000 1 week 

 Overschrijden totaal onechte 

en/of ongewenste meldingen 

brandmeldinstallaties 

Per overtreding 5.000 direct 
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Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Voorschriften 

Bouwbesluit 

    

 Ontbreken voorzieningen of 

niet volgens eisen, kwalificatie 

licht: zoals rookmelder, 

blustoestel, 

vluchtrouteaanduiding, 

zelfsluitende deur, etc.. 

per week 3.000 2 weken 

 Ontbreken voorzieningen of 

niet volgens eisen, kwalificatie 

middel: zoals 

brandweeringang, 

brandmeldinstallatie, 

aankleding ruimten, 

verbindingsweg etc... 

per week 6.000 4 weken 

 Ontbreken voorzieningen of 

niet volgens eisen, kwalificatie 

zwaar: zoals 

ontruimingsinstallatie, 

bluswatervoorziening 

per week 10.000 8 weken 

Overtredingen APV 

Taakveld Overtreding Modaliteit Maximum € Termijn 

Algemeen     

 Maken of veranderen van 

uitweg zonder vergunning 

ineens 3.000 1 dag 

 Langdurig parkeren van 

voertuigen zoals caravans, 

aanhangwagens, 

vrachtwagens 

Per overtreding 2.500 1 week 

 Verbranden van afval Per overtreding 5.000 Direct 

 Standplaats innemen zonder 

vergunning 

Per overtreding 5.000 1 dag 

 Geluidsapparatuur / toestel in 

werking zonder of in afwijking 

ontheffing 

Per week 5.000 1 week 

Evenementen      

 Evenement zonder of in 

afwijking van de benodigde 

vergunning categorie A 

Per overtreding 5.000 direct 

 Evenement zonder of in 

afwijking van benodigde 

vergunning categorie B 

Per overtreding 10.000 direct 

 Evenement zonder of in 

afwijking van de benodigde 

vergunning categorie C 

Per overtreding 20.000 Direct 

Kappen     

 Zonder of in afwijking 

omgevingsvergunning kappen 

dan wel het niet naleven 

herplantplicht 

Per week 5.000 4 weken 
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Bijlage 7 Stappenplan sanctiestrategie 

Stap 1 ambtshalve constatering of handhavingsverzoek 

Er wordt ambtshalve een overtreding geconstateerd of een handhavingsverzoek ingediend. Bij een handhavingsverzoek 

wordt eerst beoordeeld of er daadwerkelijk sprake is van een handhavingsverzoek of van een klacht/informatieverzoek. 

De indiener wordt benaderd om dit vast te stellen. Bij een handhavingsverzoek is het bevoegde bestuursorgaan verplicht 

om binnen de door de Awb gestelde termijn van acht weken (met eventuele verdaging) een besluit te nemen over 

handhaving. Bij een klacht kan het bestuursorgaan, indien daadwerkelijk sprake is van overtreding van regelgeving, 

afhankelijk van de gestelde prioritering (voorlopig) afzien van handhaving op korte termijn. Bij een handhavingsverzoek 

kan het bestuursorgaan maar zeer beperkt onder verwijzing naar prioritering (tijdelijk) afzien van handhaving indien 

daadwerkelijk regelgeving wordt overtreden.  

Indien de indiener beoogt een handhavingsverzoek in te dienen en het handhavingsverzoek voldoet niet aan de wettelijke 

eisen, wordt de indiener verwezen naar de website voor nadere informatie en in de gelegenheid gesteld om alsnog een 

handhavingsverzoek in te dienen dat voldoet aan de eisen die in artikel 1:3 lid 3 Awb juncto 4:1 Awb juncto 4:2 Awb  zijn 

gesteld aan een aanvraag. 

Op de website van de gemeente Doetinchem staat de volgende informatie vermeld: 

Als u vermoedt dat regels van de gemeente en/of van de wet niet worden nageleefd, kunt u een verzoek om handhaving 

of een klacht indienen. Het college van burgemeester en wethouders besluit of er handhavend wordt opgetreden, of niet. 

Alleen in bijzondere omstandigheden kan het college besluiten een illegale situatie te gedogen. 

Een klacht of een handhavingsverzoek?  

Een verzoek om handhaving is anders dan een klacht. 

Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. U kunt hierbij anoniem blijven. De manier waarop de 

gemeente wel of niet op de klacht reageert is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht. 

Een verzoek om handhaving moet u schriftelijk indienen. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek tot handhaving. U vindt 

dit hier. Anonieme handhavingsverzoeken worden niet in behandeling genomen. 

Wanneer kunt u een handhavingsverzoek indienen?  

Wanneer er regels van de gemeente niet worden nageleefd. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op 

situaties die mogelijk in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan het college om nader onderzoek te 

doen en een beslissing te nemen. 

Als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 

Wat gebeurt er met uw verzoek?  

Uw verzoek wordt binnen 8 weken behandeld. Het college mag de termijn verlengen met ‘een redelijke termijn’. Na het 

nemen van een besluit, is het mogelijk bezwaar of beroep in te stellen tegen de beslissing van het college. Dit moet u 

binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep 

gaan bij de rechtbank Gelderland. 

Er wordt op de website naar een formulier Verzoek tot handhaving. Dit formulier staat in bijlage 9 bij dit beleidsplan.  

 

       

https://www.doetinchem.nl/document.php?fileid=34834&f=a880bb811c4994b9508e5c078bae7fc6&attachment=1&c=62359
https://www.doetinchem.nl/document.php?fileid=34834&f=a880bb811c4994b9508e5c078bae7fc6&attachment=1&c=62359
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Stap 2 gevaar / of aantoonbaar verwijtbaar handelen  

De capaciteit voor toezicht en handhaving moet daar worden ingezet waar het naleefgedrag het slechtste. De zwaarte van 

de toe te passen sanctie moet meebewegen. Hierbij geldt als kanttekening dat bij de toedeling van toezicht- en 

handhavingscapaciteit de gevolgen van de overtreding aanleiding kunnen geven tot aanpassing van de prioriteit en van 

de gekozen sanctie. De interventiematrix (die komt uit de LHS en de Gelderse Nalevingsstrategie) is een instrument om 

dit te bepalen.  

INTERVENTIEMATRIX 

 GEDRAG 

G 

E 

V 

V 

O 

L 

G 

E 

N 

4 Aanzienlijk 

dreigend en/of 

onomkeerbaar 

A Goedwillend / 

onbedoeld 

4 Aanzienlijk 

dreigend en/of 

onomkeerbaar 

B Moet kunnen / 

onverschillig 

4 Aanzienlijk 

dreigend en/of 

onomkeerbaar 

C calculerend: 

bewust 

belemmerend 

en/of 

risiconemend 

4 Aanzienlijk 

dreigend en/of 

onomkeerbaar 

D Bewust en 

structureel crimineel: 

fraude oplichting 

witwassen 

3 Van belang 

A Goedwillend/ 

onbedoeld 

3 Van belang 

B Moet kunnen / 

onverschillig 

3 Van belang 

C calculerend: 

bewust 

belemmerend 

en/of 

risiconemend 

3 Van belang 

D Bewust en 

structureel crimineel: 

fraude oplichting 

witwassen 

2 Beperkt 

A Goedwillend/ 

onbedoeld 

2 Beperkt 

B Moet kunnen / 

onverschillig 

2 Beperkt 

C calculerend: 

bewust 

belemmerend 

en/of 

risiconemend 

2 Beperkt 

D Bewust en 

structureel crimineel: 

fraude oplichting 

witwassen 

1 Vrijwel nihil 

A Goedwillend/ 

onbedoeld 

1 Vrijwel nihil 

B Moet kunnen / 

onverschillig 

1 Vrijwel nihil 

C calculerend: 

bewust 

belemmerend 

en/of 

risiconemend 

1 Vrijwel nihil 

D Bewust en 

structureel crimineel: 

fraude oplichting 

witwassen 
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Stap 3 onderzoek of er aanleiding is tot gedogen 

Afhankelijk van het naleefgedrag van de overtreder en de effecten van de overtreding, wordt bepaald welke volgende 

stap wordt genomen. Er wordt altijd een controle uitgevoerd om de overtreding op locatie vast te stellen. Vervolgens 

wordt onderzocht of er reden bestaat om te gedogen. Dit komt aan de orde in de gedoogstrategie in paragraaf 6.4. 

Indien er geen reden is om te gedogen dan treedt de onderstaande sanctiestrategie in werking  

Stap 4 keuze voor waarschuwing voorafgaand aan handhaven 

Er kan voorafgaand aan het opleggen van een sanctie een waarschuwing worden gegeven. Om te bepalen of deze 

tussenstap wordt ingebouwd wordt de interventiematrix gebruikt.  

Vak 1A, 2A, 1B  (gele vakken):  In de gele vakken ligt het accent op informeren en aanspreken. Pas als dit niet tot het 

gewenste resultaat leidt komt de overtreding in een vak terecht met een andere kleur en volgt een waarschuwing of gelijk 

een sanctie. 

Vak 4A, 4B, 3B, 2C, 2 D en 1D: (blauwe en groene vakken) krijgen de overtreders mondeling een waarschuwing. 

Vervolgens ontvangen de overtreders schriftelijk een waarschuwing met daarin een termijn waarbinnen de gevolgen van 

de overtreding ongedaan kunnen worden gemaakt, dan wel de overtreding wordt beëindigd. Indien de overtreders 

hieraan geen gehoor geven wordt overgegaan naar stap 4.  

Vak 2C, 1D, 2D, 4C, 4D, 3C en 3 D: (paarse en rode vakken). In deze vakken krijgen de overtreders geen waarschuwing 

maar wordt er gelijk opgeschaald naar het opleggen van een sanctie.  Dit hangt in grote mate samen met het bewust 

overtreden van de regelgeving. Dus direct naar stap 4. 
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Stap 5 Bestuursrecht en/of strafrecht toepassen  

 GEDRAG 

A Goedwillend / 

onbedoeld 

B Moet kunnen / 

onverschillig 

C calculerend: bewust 

belemmerend / 

risiconemend 

D Bewust en structureel 

crimineel: fraude 

oplichting witwassen 

G 

E 

V 

O 

L 

G 

E 

N 

 

4 Aanzienlijk 

dreigend 

en/of on- 

omkeerbaar 

 

4A Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend met 

voorafgaande 

waarschuwing 

4B Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend met 

voorafgaande 

waarschuwing 

4C Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend 

4D Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend,  

stillegging 

3 Van belang 

 

3A Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend met 

voorafgaande 

waarschuwing 

3B Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend met 

voorafgaande 

waarschuwing 

3C Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend 

3D Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend  

2 Beperkt 

 

2A Bestuursrecht 

herstellend 

Accent op 

aanspreken en 

informeren 

2B Strafrecht 

Bestuursrecht 

herstellend met 

voorafgaande 

waarschuwing 

2C Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend  

2D Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend  

1 Vrijwel nihil 

 

1A Bestuursrecht 

herstellend 

Accent op 

aanspreken en 

informeren 

1B 

Bestuursrecht 

herstellend 

Accent op 

aanspreken en 

informeren 

1C Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend met 

voorafgaande 

waarschuwing 

1D Strafrecht 

Bestuursrecht 

bestraffend 

Bestuursrecht 

herstellend  

Voor het bepalen van de keuze uit een bestuursrechtelijke herstel en/of bestraffende sanctie en/of daarnaast toepassing 

van het strafrecht wordt eveneens de interventiematrix gebruikt. Bij het strafrecht wordt, na overleg met de bevoegde 

instanties, aangifte gedaan bij politie en Openbaar Ministerie. 

Vak 1A, 1B en 2A (groene vakken): In de groene vakken ligt het accent op aanspreken van de overtreder en de overtreder 

informeren over de regelgeving.  Het naleefgedrag wordt gekenmerkt door gebrek aan kennis over de regelgeving dan 

wel  geringere mate van gezagsgetrouwheid (onverschilligheid). De effecten van de overtreding worden ingeschat op 

vrijwel nihil dan wel beperkt. Er wordt niet gelijk overgegaan tot op opleggen van sancties 
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Vak 3A, 2B en 1C (blauwe vakken/groene vakken):  indien na de ambtelijke schriftelijke waarschuwing de overtreding 

voortduurt dan primair een herstelsanctie opleggen. Indien een herstelsanctie niet tot naleving leidt, dan kiezen voor last 

onder bestuursdwang of herhaalde verhoogde dwangsom.  

Bij de afweging (in de groene vakken en blauwe vakken) of naast bestuurlijke herstelsancties ook wordt gekozen voor 

opschaling naar het strafrecht of opschaling naar een bestraffende sanctie binnen het bestuursrecht, wordt gekeken naar 

verzwarende factoren zoals hieronder opgesomd: 

1. verkregen financieel voordeel door overtreder; 

2. status overtreder als maatschappelijke voorbeeldfunctie;  

3. financiële sanctie heeft waarschijnlijk geen effect; 

4. combinatie met andere relevante delicten; 

5. deskundige derde(n) was/waren op de hoogte en/of heeft/hebben meegewerkt aan de overtreding; 

6. normbevestiging door openbaarheid van het strafrecht; 

7. waarheidsvinding. Strafrecht kan gelet op de opsporingsbevoegdheden de beste weg zijn ivm waarheidsvinding.  

Vak 2C, 2D en 1D (paarse vakken). In de vakken 2C, 2D en 1 D direct opschalen naar het opleggen van een 

herstelsanctie. Dit hangt in grote mate samen met het bewust overtreden van de regelgeving. Primair wordt gekozen voor 

een last onder dwangsom. Indien een last onder dwangsom niet tot naleving leidt kiezen voor last onder bestuursdwang 

of herhaalde verhoogde dwangsom. Ook direct opschalen overwegen naar een bestuurlijke boete en naar strafrecht door 

doen van aangifte. Daarnaast is via bestuursrecht bijvoorbeeld ook stillegging van een bouw mogelijk.  

Vak 4C, vak 4D, 3C en 3 D (rode vakken). Na het bezoek direct opschalen naar het strafrecht (aangifte) en dit mogelijk 

combineren met het opleggen van een bestraffende bestuurlijke sanctie en/of een herstelsanctie in de vorm van een last 

onder dwangsom. Indien een last onder dwangsom niet tot naleving leidt, dan kiezen voor last onder bestuursdwang of 

een herhaalde dwangsom die wel is verhoogd. In vak 4C en 4D wegens spoedeisend belang bij een herstelsanctie geen of 

een zeer korte hersteltermijn aanhouden.  
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Bijlage 8 Stappenplan last onder dwangsom of last onder 

bestuursdwang 

In deze bijlage staat een stappenplan dat wordt gevolgd indien het bestuursorgaan wel of niet na een 

waarschuwing besluit om over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke herstelsanctie (last onder 

bestuursdwang of last onder dwangsom). Tevens zijn opgenomen een stappenplan voor het verbeuren van 

een dwangsom en voor het uitvoeren van bestuursdwang. 

1 Stappenplan keuze uit dwangsom of bestuursdwang 

Stap 1A keuze uit de herstelsancties 

Nadat de termijn is verstreken die aan de overtreder is gegeven in zijn waarschuwingsbrief of indien de 

fase van een waarschuwing wordt overgeslagen, wordt eerst opnieuw een controle uitgevoerd ter plaatse 

om te constateren of de overtreding is verholpen. Dit wordt vastgelegd in een inspectierapport. Dit kan 

worden overgeslagen indien de overtreder zelf al schriftelijk heeft aangegeven dat de overtreding niet is 

hersteld. Er moet vervolgens worden bepaald voor welke sanctie wordt gekozen. De interventiematrix uit 

bijlage 7 wordt hierbij toegepast. Indien wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke herstelsanctie dan 

blijft de keus over tussen een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom. Indien sprake is van 

mogelijk onherstelbare gevolgen en/of anderszins spoedeisend belang, dan wordt gekozen voor een last 

onder bestuursdwang. Ook als wordt ingeschat dat een dwangsom onvoldoende aanspoort tot herstel valt 

de keus op een last onder bestuursdwang. Anders wordt gekozen voor een last onder dwangsom.  

Stap 1B preventieve herstelsanctie 

Een preventieve dwangsom kan worden toegepast als er nog geen overtreding plaatsvindt maar het 

bestuursorgaan, op grond van omstandigheden, stellig moet verwachten dat een overtreding zal gaan 

plaatsvinden. Jurisprudentie wijst uit dat, indien er sprake is van klaarblijkelijk gevaar van een op zeer 

korte termijn te verwachten overtreding en bij deze overtreding omgevingsbelangen aanmerkelijk zullen 

worden geschaad een preventieve last onder dwangsom mag worden opgelegd. De overtreding moet dan 

wel zo specifiek in beeld zijn dat de last scherp omschreven kan worden. Ook een last onder 

bestuursdwang kan preventief worden opgelegd. 

Stap 2 voorgenomen last 

Conform artikel 4.8 Awb wordt aan de overtreder een voorgenomen besluit (of ontwerpbesluit) tot het 

opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom gestuurd. De overtreder wordt in de 

gelegenheid gesteld om tegen de voorgenomen last een zienswijze in te dienen binnen een gegeven 

termijn. De voorgenomen last moet de herstelmaatregelen (de last) bevatten en de te stellen 

hersteltermijn. De last moet zeer duidelijk en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Let op! Bij een last onder 

bestuursdwang wordt de voorgenomen last en de definitieve last ook bekendgemaakt aan de 

rechthebbende op het gebruik van de zaak en aan de aanvrager. De voorgenomen last en definitieve last 

onder dwangsom worden gestuurd aan de overtreder. In spoedeisende gevallen kan deze fase waarin een 

zienswijze mag worden ingediend, worden overgeslagen.  
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Stap 3 zienswijzetermijn verstreken 

Indien de zienswijzetermijn ongebruikt is verstreken of tijdig een zienswijze is ingediend, wordt opnieuw 

een controle ter plaatse gehouden om te controleren of de overtreding inmiddels is hersteld. Opnieuw 

wordt van deze controle een rapport opgemaakt.  

Stap 4 definitieve last 

Indien uit de controle blijkt dat de overtreding niet is opgeheven, wordt de last onder dwangsom of last 

onder bestuursdwang definitief opgelegd. Indien er zienswijzen zijn ingediend, dan moet in de definitieve 

last op deze zienswijzen worden ingegaan. Een zienswijze kan ook de aanleiding zijn om het 

handhavingstraject te staken. Indien het handhavingstraject wordt doorgezet en de definitieve last is 

verstuurd dan begint de zes weken durende bezwaartermijn te lopen.  Bezwaar en beroep schorten de 

werking van de last niet op. Indien de overtreder het verbeuren van de last onder dwangsom of het 

uitvoeren van de last onder bestuursdwang wil tegenhouden, dan moet hij hierom verzoeken aan de 

Voorzieningenrechter in een verzoek om een voorlopige voorziening. In de last wordt altijd een 

begunstigingstermijn opgenomen. Indien deze termijn is verstreken en uit een herhaalde controle blijkt 

dat de overtreding niet is opgeheven, dan gaat de overtreder een dwangsom verbeuren. Bij een last onder 

bestuursdwang heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om de last te executeren. Hieronder staat een 

stappenplan voor het verbeuren van een dwangsom en een stappenplan voor het uitvoeren van 

bestuursdwang. 

2 Stappenplan verbeuren dwangsom 

Stap 1 van rechtswege 

Dwangsommen verbeuren van rechtswege op het moment dat de begunstigingstermijn is verstreken en de 

overtreding niet is opgeheven of zich heeft herhaald. Er behoeft geen aparte beschikking meer worden 

genomen voor het verbeuren van de dwangsom maar wel voor de invordering van de dwangsommen. Het 

bestuursorgaan moet wel steeds aan het verbeuren van een dwangsom een deugdelijke bewijsvoering ten 

grondslag leggen  

Stap 2 invorderingsbeschikking 

Voor iedere geconstateerde verbeurde dwangsom kan een invorderingsbeschikking worden opgemaakt 

maar ook kan de invorderingsbeschikking worden opgemaakt voor meerdere invorderingen mits de 

verjaringstermijn van een jaar maar in acht wordt genomen. (Immers een jaar na het constateren van de 

verbeurte verjaart het recht op invordering van de verbeurde dwangsommen.) 

De invorderingsbeschikking moet voldoen aan de volgende punten: 

1. een verwijzing naar de last onder dwangsom; 

2. de onderbouwde constatering dat dwangsommen zijn verbeurd; 

3. welke overtreding is geconstateerd;   

4. de hoogte van de verbeurde en in te vorderen dwangsommen;   

5. expliciete vermelding dat wordt overgegaan tot invordering, waarbij in de regel kan worden 

volstaan met een summiere motivering dat er geen redenen zijn om van invordering af te zien, of 

6. de vermelding van de bijzondere omstandigheden die aanleiding geven niet tot gehele invordering 

over te gaan; 

7. eventueel de betalingstermijn wanneer deze nog niet is verstreken. 
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8. vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken, kan de wettelijk verschuldigde rente 

worden ingevorderd. Deze rente dient te worden benoemd in de invorderingsbeschikking. Het 

invorderen van wettelijke rente kan ook achterwege blijven totdat de invorderingsbeschikking 

onherroepelijk is geworden. Dit kan in de invorderingsbeschikking worden opgenomen in de vorm 

van uitstel van betaling totdat de invorderingsbeschikking onherroepelijk is. Dit kan ook worden 

beperkt in de tijd, bijvoorbeeld totdat een beslissing op bezwaar is genomen. Gaat de overtreder 

in beroep dan kan opnieuw uitstel van betaling worden verleend gedurende die procedure; 

9. is een betalingsregeling getroffen, dan dient deze ook vermeld te worden; 

10. eventuele resultaten van het ‘horen’ op grond van 4:8 Awb; er bestaat geen hoorplicht.  

11. een rechtsmiddelenclausule.   

 

Stap 3 dwangsom uitgewerkt  

Een dwangsom is pas uitgewerkt indien de maximale som is verbeurt, het maximale aantal dwangsommen 

is opgelegd of – indien een periode is opgenomen – de maximale periode is verstreken. Het is mogelijk dat 

een overtreder het herstel van de overtreding heeft gemeld, maar later weer in herhaling valt. Indien het 

bestuursorgaan niet heeft gekozen voor het opleggen van een dwangsom ineens dan loopt de last onder 

dwangsom door tot hij geheel is uitgewerkt. Indien een overtreder de overtreding ongedaan heeft gemaakt 

dan kan de overtreder indien hij al een jaar geen dwangsom meer verbeurt om intrekking van de 

dwangsom verzoeken. Het bestuursorgaan moet in principe aan dit verzoek tegemoet komen tenzij er 

goede reden is waarom het orgaan dit niet wil. De motivatieplicht ligt bij het bestuursorgaan. Het 

bestuursorgaan kan ook ambtshalve een nog niet geheel uitgewerkte dwangsom intrekken, opheffen of 

wijzigen.  

 

Stap 5 verzuim betalen dwangsom 

Indien een overtreder verzuimd om de verbeurde dwangsommen te betalen dan is de overtreder in 

verzuim. De overtreder krijgt een aanmaning conform 4:112 Awb dat binnen twee weken moet worden 

betaald en dat bij niet tijdige betaling de betaling zal worden afgedwongen op kosten van de overtreder. 

Indien na de aanneming niet tijdig wordt betaald volgt de fase van betekening door een deurwaarder. 

Hierop wordt in dit beleidsplan verder niet ingegaan. 

 

3 Stappenplan uitvoeren bestuursdwang 

Stap 1 einde begunstigingstermijn 

Na afloop van de begunstigingstermijn: 

1. een controle laten plaatsvinden door twee personen, indien nodig in het bijzijn van politie; 

2. opmaken van een controlerapport door controleurs; 

3. foto’s van de aangetroffen situatie uitdraaien in kleur, met vermelding van datum + tijdstip op 

foto; 

4. eventueel verslag opstellen van het gesprek met de overtreder; 

5. informeren van de portefeuillehouder (burgemeester); 

Stap 2 start uitvoer 

Uitvoeren van de bestuursdwang: 

1. inschakelen van het bedrijf dat zal worden belast met de feitelijke uitvoering van de 

bestuursdwang (afhankelijk van het aanbestedingsbeleid gemeente); 
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2. bij keuze van het bedrijf dient mee te spelen dat de kosten niet nodeloos hoog zijn of worden 

opgedreven door niet relevante factoren; 

3. afspraak en tijd van de toepassing bestuursdwang definitief schriftelijk vastleggen om 

bestuursdwang uit te voeren; 

4. alle kosten vanaf het moment dat wordt begonnen met de voorbereiding van de tenuitvoerlegging 

van de bestuursdwang dienen te worden geregistreerd, ook de ambtelijke (zie artikel 5:25 Awb). 

Stap 3 mededeling  

Mededeling aan overtreder en eventueel andere belanghebbenden van toepassing bestuursdwang  

1. schriftelijke mededeling uit laten gaan naar overtreder en andere betrokkenen dat uitvoering zal 

worden gegeven aan het bestuursdwangbesluit onder vermelding van de datum en het tijdstip 

waarop zal worden gestart met de verzegeling (zie artikel 5:27 Awb); 

2. mededelen dat overtreder aanwezig kan zijn; 

3. opnemen van een verzoek aan de overtreder om de toegang tot het betreffende perceel en pand te 

verschaffen en vrij te houden; 

4. mededelen dat, indien geen medewerking wordt verleend, er de politie overeenkomstig artikel 

5:15 lid 2 Awb zal worden meegenomen en dat desnoods geforceerd toegang kan worden 

verschaft tot het betreffende perceel/pand;  

5. afschrift van deze schriftelijke mededeling ter kennisneming zenden aan politie en de 

burgemeester informeren. 

Stap 4 benodigdheden en voorwaarden 

Feitelijke benodigdheden en voorwaarden: 

1. back up van politie regelen op de dag van uitvoering bestuursdwang; 

2. voorhanden hebben van het benodigde gereedschap, bij verzegelen zegels, draad en zegeltang 

etc..., eventueel voldoende hekwerken (vooraf bespreken met het in te schakelen bedrijf); 

3. bij verzegeling zorgen voor aanplakken mededeling c.q. aankondiging dat pand is verzegeld en 

dat het verbreken van de zegel strafbaar is (in aankondiging verwijzen naar het besluit waarin 

verzegeling wordt aangekondigd); 

4. het gehele traject zoveel mogelijk op beeldmateriaal vastleggen zowel vooraf, tijdens en achteraf 

de toepassing van bestuursdwang;  

5. bij beschadiging van zaken in/aan/op het pand foto’s daarvan maken in verband met eventuele 

aansprakelijkheid; 

6. tijdig zorgen voor goede informatie (of briefing) aan het bedrijf en overige betrokken partijen die 

de bestuursdwang gaan uitvoeren, zodat de aard en omvang van de opdracht duidelijk is; 

7. zorgen dat de toegang tot het perceel/pand is geregeld; 
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Bijlage 9 Voorbeeld handhavingsverzoek 
    

    

AANGETEKEND VERZENDEN of AFGEVEN BIJ BESTUURSORGAAN EN ONTVANGSTBEVESTIGING VRAGEN 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van gemeente Doetinchem 

Postbus 9020 

7000 HA Doetinchem 

[Plaats, datum] 

 

Onderwerp: verzoek om handhaving 

 

Geachte college, 

Met deze brief verzoek ik u om handhaving van [kies wat van toepassing is: het bestemmingsplan / de milieuwetgeving  

/ de vergunning / de verordening / het handelen zonder vereiste vergunning]. Het gaat om het perceel …. van ….. 

Feitelijke situatie 

Geeft u hier een beschrijving van de feitelijke situatie die overlast veroorzaakt. U kunt hier ook iets zeggen over de 

voorgeschiedenis.  

Overlast 

Ik ondervind overlast van […………………]. De overlast bestaat uit […………………..] 

Verzoek  

Ik verzoek u dan ook om handhavend op te treden tegen deze illegale situatie, zodat er een eind komt aan de overlast  

die ik ondervind. 

Termijn 

Wij vragen u om binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit te nemen over dit verzoek om handhaving.  

Daarmee voorkomt u dat wij een beroep zullen doen op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 

Met vriendelijke groet, 

 

[Naam + handtekening] 

[Adres]  

[Postcode en woonplaats 
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Bijlage 10 Controlefrequentiematrix 

E 

F 

F 

E 

C 

T 

(de schade 

aan de te 

beschermen 

belangen) 

I Grootste I A I B I C I D I E 

II Groot II A II B II C II D II E 

III 

Gemiddeld 

III A III B III C III D III E 

IV Laag IV A IV B IV IV IV 

V Laagste V A V B V C V D V E 

 A  

Beste  

B  

Goed 

C  

Gemiddeld 

D  

Slecht 

E  

Slechtste 

KANS OP NIET-NALEVING 
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Bijlage 11 risicoscan evenementen  

Risicoscan evenementen Publieksprofiel 

Leeftijd 0 - 12 jaar (zonder aanwezigheid ouders) 3 

0 - 12 jaar (met aanwezigheid ouders) 1 

13-17 jaar 4 

18-30 jaar 5 

30-64 jaar 2 

>65 jaar 3 

Alle leeftijden 2 

Gebruik alcohol /drugs Alcohol 2 

Alcohol en drugs 3 

geen 0 

Aanwezigheid  publiek Als toeschouwer 1 

Als toeschouwer en deelnemer 2 

Aantal bezoekers en deelnemers 0 - 5.000 1 

5.001 - 10.000 

 

2 

10.001 - 15.000 3 

15.001 - 20.000 

 

3 

20.001 - 30.000 

 

5 

30.001 - 50.000 

 

6 

> 50.000 
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Aanwezigheid specifieke groepen Minder zelfredzamen (bijv. minder validen) 

 

3 

Politiek sensitieve personen (bijv. Geert Wilders) 

 

4 

Gewelds sensitieve groepen (bijv. Hooligans, OMG) 

 

5 

Aanwezigheid specifieke groepen Leden Koninklijk Huis (Z.K.H./H.K.H.) 

 

4 

Geen 0 

Ruimtelijk profiel 

Evenementenlocatie 1 locatie 1 

Route (loop of fiets) 2 

2 of meer locaties 3 

Verblijfplaats publiek Binnen locatie 2 

Buiten locatie 

 

1 

Binnen- en buitenlocatie 

 

3 

Binnenlocatie met tent 

 

2 

Tijdelijk onderkomen (tent, etc..) 

 

3 

Buitenlocatie met aanwezigheid tent 

 

4 

Toegankelijkheid van aan- en afvoerwegen voor 

hulpverleningsdiensten 

Goed (3 of meer beschikbare wegen) 

 

0 

Matig (2 beschikbare wegen) 

 

2 

Slecht (1 weg, afsluiting hoofdweg)  5 
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Type ondergrond Harde ondergrond: steen, asfalt ed. 

 

1 

Zachte ondergrond: zand, grasland ed. 

 

2 

Water 

 

3 

Gemeentegrens overschrijdend 

 

Ja 1 

Nee 0 

Is het evenement van invloed op de  

bereikbaarheid van de omgeving? 

 

Ja 3 

Nee 0 

Soort evenement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek evenement, popconcert 

 

3 

Muziek evenement, house/dance 

 

5 

Muziek evenement, "piratenfestijn" 

 

5 

Muziek evenement, overig 

 

2 

Sportwedstrijd 

 

2 

Wandelmars 

 

3 

Beurs 

  

1 

Markt/braderie  

 

1 

Dierenmarkt/-show 

 

2 
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Soort evenement (vervolg) 
Optocht 2 

Vliegshows (conform wet Luchtvaart) 

 

5 

Auto- en motorsportevenementen 

 

5 

Kermis 

 

2 

Volksfeest (met meerdere vergunningen) 

 

2 

Tentfeest 

 

3 

Anders 2 

Weekdag evenement Maandag t/m donderdag 0 

Vrijdag t/m zondag 

 

1 

Bij daglicht 

 

Ja 0 

Nee 2 

Deels bij daglicht, deels in het donker 

 

1 

Duur evenement 

 

< 5 uur, overdag 1 

< 5 uur, avond/nacht 

 

3 

> 5 uur, overdag 

 

2 

> 5 uur, avond/nacht 4 

Meerdere aaneengesloten dagen 

 

 

 

Ja 1 

Nee 0 
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Gebruik vuurwerk/special effects 

 

 

 

Vuurwerk 

 

2 

Special effects 2 

Vuurwerk + special effects 

 

2 

Geen 

 

0 

Extra vragen 

 

  

Samenloop met andere grote evenementen in uw 

gemeente  

 

Ja  

Nee  

Ervaringen m.b.t. het evenement 

 

Positief  

Geen  

Negatief  

 

Beoordeling in welke risico-categorie een evenement valt: 

< 18 punten = A evenement (laag risico) 

> 18,9 - < 29,9 = B evenement (middelgroot risico) 

> 30 punten = C evenement (groot risico) 
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Bijlage 12 Handhavingsarrangement drugs 
In dit ‘handhavingarrangement’ gaat het om de wijze van handhaving per type overtreding m.b.t. coffeeshops.  

Voor overige overtredingen van de Opiumwet moet het handhavingsarrangement nog nader worden uitgewerkt.   

Bij overtreding van de voorschriften van de gedoogbeschikking is artikel 13b van de Opiumwet de basis voor handhavend 

optreden (dus niet de gedoogbeschikking zelf). 

Uitzonderingsbepaling: De burgemeester heeft het recht om in zich voordoende situaties van het hierna gegeven 

handhavingsarrangement af te wijken.  

Overtreding Gemeente Politie OM 

Overtreding van het 

Affichering-criterium (A) 

1e keer: Schriftelijke waarschuwing 

2e keer binnen 3 jaar: Last onder 

dwangsom 

3e keer binnen 3 jaar: Tijdelijke 

sluiting 3 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

langere periode 

In geval van overtreding 

maakt de politie proces-

verbaal op en rapporteert 

dit naar burgemeester en 

OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding van het 

Harddrug-criterium (H) 

1e keer: de gedoogbeschikking 

intrekken en de exploitant 

gedurende 10 jaar weren uit 

Doetinchem.  

In geval van overtreding 

maakt de politie proces-

verbaal op en rapporteert 

dit naar burgemeester en 

OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding van het 

Overlast-criterium (O) 

met criminele activiteiten 

(ernstig of dreigende 

verstoring van het woon- 

en leefklimaat in of 

rondom de coffeeshop 

waarbij ook criminele 

activiteiten vanuit de 

coffeeshop worden 

ontplooid) 

 

1e keer: Sluiting voor 12 mnd 

2e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

langere periode; intrekking van de 

gedoogbeschikking 

In geval van overtreding 

maakt de politie proces-

verbaal op en rapporteert 

dit naar burgemeester en 

OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding van het 

Overlast-criterium (O) 

zonder criminele 

activiteiten (dreigende 

verstoring van het woon- 

1e keer: Schriftelijke waarschuwing 

2e keer binnen 3 jaar: Last onder 

dwangsom 

De politie signaleert, 

registreert, informeert en 

adviseert de 

burgemeester. 

Strafrechtelijke 

afhandeling 

zodra een 

proces verbaal 

van een 
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en leefklimaat in of 

rondom de coffeeshop 

door gedragingen van 

bezoekers, personeel e.d. 

zonder criminele 

activiteiten; er zijn veel 

klachten geregistreerd bij 

de politie 

3e keer binnen 3 jaar: Tijdelijke 

sluiting 3 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

langere periode; intrekking van de 

gedoogbeschikking 

geconstateerde 

overtreding is 

opgemaakt. 

Overtreding van het 

criterium Jeugdigen (J) 

1e keer: Sluiting voor 3 mnd 

2e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

6 mnd 

3e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

12 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

langere periode; intrekking van de 

gedoogbeschikking 

In geval van overtreding 

maakt de politie proces-

verbaal op en rapporteert 

dit naar burgemeester en 

OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding van het 

Hoeveelheid-criterium 

(G) 

Bij verkoop van een te 

grote hoeveelheden 

(meer dan 5 gram per 

transactie) 

1e keer: Sluiting voor 3 mnd 

2e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

6 mnd 

3e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

12 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

langere periode; intrekking van de 

gedoogbeschikking 

In geval van overtreding 

maakt de politie proces-

verbaal op en rapporteert 

dit naar burgemeester en 

OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding van het 

Hoeveelheid-criterium 

(G) 

Indien er in de inrichting 

een te grote 

handelsvoorraad wordt 

aangetroffen 

1e keer: Sluiting voor 3 mnd 

2e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

6 mnd 

3e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

12 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

langere periode; intrekking van de 

gedoogbeschikking 

 

In geval van overtreding 

maakt de politie proces-

verbaal op en rapporteert 

dit naar burgemeester en 

OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding van het 

Ingezetenen-criterium (I) 

Het tot de inrichting van 

een coffeeshop toelaten 

1e keer: Sluiting voor 3 mnd 

2e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

6 mnd 

In geval van overtreding 

maakt de politie proces-

verbaal op en rapporteert 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 
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van een niet-

ingezetenen. (voor zover 

daarbij sprake is van een 

combinatie met een 

andere in dit 

handhavingarrangement 

vermelde overtreding) 

3e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

12 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: Sluiting voor 

langere periode; intrekking van de 

gedoogbeschikking 

dit naar burgemeester en 

OM. 

Overtreding overige 

voorwaarden 

gedoogbeschikking of 

voorschriften 

exploitatievergunning  

1e keer: Schriftelijke 

waarschuwing 

2e keer binnen 3 jaar: Last onder 

dwangsom 

3e keer binnen 3 jaar: Tijdelijk 

sluiting voor tenminste 3 mnd 

4e keer: Intrekken van de 

gedoogbeschikking 

In geval van overtreding 

maakt de politie proces- 

verbaal op en rapporteert 

dit naar burgemeester en 

OM 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 
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Bijlage 13 Handhavingsarrangement alcohol 

Artikel 

DHW 

Beschrijving Omschrijving 

overtreding 

Maatregel(en) 

toezichthouder 

Maatregel(en) bestuur 

Artikel 3 Verbod zonder 

vergunning van 

de burgemeester 

uitoefenen van 

een 

horecabedrijf of 

slijtersbedrijf 

Het zonder 

vergunning 

exploiteren van 

een 

horecabedrijf of 

slijtersbedrijf 

Situatie 1:  

geen vergunning 

aangevraagd  

1ste constatering:                               

 mededeling dat de 

verstrekking van 

alcoholhoudende 

drank onmiddellijk 

moet worden gestaakt 

en de vereiste 

vergunning moet 

worden aangevraagd  

+ waarschuwing 

bestuurlijke boete bij 

voortzetting alcohol 

drankverstrekking 

zonder vergunning)   

+ rapportage van 

constateringen  

 

 

2de constatering:                                 

 indien nog steeds 

geen vergunning is 

aangevraagd  

bestuurlijke boete 

opleggen + 

schriftelijke rapportage 

van constateringen 

 

Aanschrijven dat: 

a. de verstrekking van 

alcoholhoudende drank 

onmiddellijk moet worden 

gestaakt, en 

b. verstrekking van 

alcoholische drank alleen 

is toegestaan met een 

rechtsgeldige vergunning 

en  

c.  bij voortzetting van de 

exploitatie (d.w.z. 

verstrekking alcohol-

houdende drank) 

bestuurlijk wordt 

opgetreden; 

Besluit oplegging last 

onder bestuursdwang 

(sluiting van inrichting)  

 

 

o.g.v.art. 125 

Gemeentewet  (met 

inachtneming van art. 4: 8 

Awb)  

 

Bij gedogen: geen actie 

 

Situatie 2:  

wel vergunning 

aangevraagd 

 

Aanschrijven dat: 

- drankverstrekking 

onmiddellijk worden  

gestaakt en 
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1ste constatering:                                  

facultatief: óf 1. 

mededeling dat de         

 verstrekking moet 

worden gestaakt met 

waarschuwing 

bestuurlijke boete 

óf 

2. drankverstrekking in 

afwachting van       

vergunning gedogen 

2de constatering: 

1. bestuurlijke boete óf                           

 

2. gedogen  

 

- bij voortzetting hiervan 

bestuurlijk wordt 

opgetreden  

Besluit oplegging last 

onder bestuursdwang 

(sluiting van inrichting) 

o.g.v. art. 125 

Gemeentewet  

(met inachtneming van 

art. 4: 8 Awb) 

Bij gedogen: geen actie. 

Artikel 4 Overtreding 

voorschriften uit 

drank- en 

horecaverorde-

ning betreffende 

paracommer-

ciële 

inrichtingen 

Het overtreden 

van 

voorschriften die 

in de 

gemeentelijke 

verordening met 

betrekking tot 

de exploitatie 

van 

paracommer-

ciële 

inrichtingen zijn 

opgenomen 

betreffende: 

- schenktijden 

- bijeenkomsten 

van persoonlijke 

aard 

- verbod 

verstrekken van 

sterke drank 

1ste constatering:                                  

  

wijzen op overtreding 

en mededeling dat 

schriftelijke 

waarschuwing volgt  

+ rapportage 

bevindingen 

 

 

2de constatering:                                    

 

bestuurlijke boete 

opleggen  

+ rapportage 

bevindingen 

 

Aanschrijving dat: 

voorschriften moeten 

worden nageleefd 

en waarschuwing dat bij 

volgende constatering 

bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt 

opgetreden 

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 500,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

2.000,-);  

na 4 overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 
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Artikel 8 

juncto 

artikel 

31, lid 

1b en c 

Eisen 

leidinggeven- 

de(n) 

Het optreden 

van 

leidinggeven- 

de(n) die niet op 

het aanhangsel 

bij de 

vergunning staat 

bijgeschreven    

1ste constatering:                                     

 

indien leidinggevende 

over VSH beschikt erop 

wijzen dat deze 

persoon z.s.m. in 

aanhangsel bij 

vergunning moet 

worden bijgeschreven    

+ rapportage 

constateringen 

 

 

 

 

2de constatering                                     

 

opnieuw rapportage 

constateringen 

(bestuurlijke boete kan 

niet !) 

let op art. 24  

aanwezigheidsplicht 

leidinggevende 

Aanschrijving dat: 

- binnen 2 weken een 

aanvraag tot bijschrijving 

van de betreffende 

leidinggevende (conform 

het bepaalde in artikel 

30a DHW) moet worden 

ingediend, of 

- indien leidinggevende 

niet aan de wettelijke 

eisen voldoet  meedelen 

dat deze persoon niet 

meer als leidinggevende 

kan optreden 

Indien geen aanvraag tot 

aanpassing van het 

aanhangsel is ingediend 

procedure tot intrekking 

vergunning starten (let 

vooral op art. 31 lid 4) 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

Artikel 

10 

Inrichtingseisen De inrichting 

voldoet niet 

(meer) aan de 

inrichtingseisen 

ingevolge het 

Besluit eisen 

inrichtingen 

Drank- en 

Horecawet 

1ste constatering:                                  

 

mededeling dat de  

- de inrichting moet 

worden aangepast  

  en/of 

- een verzoek om 

aanpassing van de  

  vergunning moet 

worden ingediend 

+ rapportage 

constateringen 

Aanschrijven dat binnen 

bepaalde termijn aan de 

inrichtingseisen voldaan 

moet worden en/of – 

indien van toepassing – de 

vergunning moet worden 

aangepast 

met waarschuwing dat 

anders vergunning wordt 

ingetrokken  

Procedure tot intrekking 

vergunning o.g.v. artikel 

31 lid 1 sub b DHW 

starten (afhankelijk van 

situatie) 
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2de constatering                                   

 

(dat geen gehoor aan 

aanschrijving is 

gegeven) rapportage 

constateringen 

(bestuurlijke boete niet 

mogelijk) 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

Artikel 

12, 

lid 1 

Verbod 

verstrekking 

alcoholhoudend

e drank voor 

gebruik ter 

plaatse anders 

dan in (de 

vergunning 

vermelde)  

horecalokaliteit 

of op terras 

Het verstrekken 

van 

alcoholhoudend

e drank (voor 

gebruik ter 

plaatse) in een 

andere ruimte of 

op een andere 

plaats dan bij 

vergunning is 

toegestaan 

1ste constatering:                                  

A. indien niet 

gelegaliseerd kan 

worden:    

    mededeling dat het 

verstrekken moet  

    worden gestaakt en 

waarschuwing  

    bestuurlijke boete  

   + rapportage 

bevindingen 

B. indien wel 

gelegaliseerd kan 

worden:    

    mededeling dat 

vergunning z.s.m. 

    aangepast moet 

worden  

    + rapportage 

bevindingen  

2de constatering:                                  

  

A. geen legalisatie 

mogelijk: 

     bestuurlijke boete 

opleggen  

    + rapportage 

bevindingen  

 

Aanschrijven dat 

verstrekking 

alcoholhoudende drank in 

betreffende ruimte moet 

worden gestaakt met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding 

bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt 

opgetreden 

 

Aanschrijven dat binnen 2 

weken aan aanvraag tot 

aanpassing van de 

vergunning moet worden 

ingediend 

 

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met  

max. € 1.000,-); na 4 

overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 
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B. legalisatie mogelijk 

maar niet  

    aangevraagd: 

    bestuurlijke boete 

opleggen 

    + rapportage 

bevindingen  

 

 

Artikel 

12, 

lid 2 

Verbod 

verstrekking 

sterke drank 

voor gebruik 

elders dan ter 

plaatse anders 

dan in (de 

vergunning 

vermelde) 

slijtlokaliteit 

Het verstrekken 

van sterke drank 

(voor gebruik ter 

plaatse) in een 

andere ruimte  

dan bij 

vergunning voor 

een slijterij is 

toegestaan 

1ste constatering:                                 

 

mededeling dat het 

verstrekken moet 

worden gestaakt en 

dat schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage 

bevindingen 

 

2de constatering:                                  

  

bestuurlijke boete 

opleggen  

+ rapportage 

bevindingen   

 

Aanschrijven dat 

verstrekking sterke drank 

moet worden gestaakt 

met waarschuwing dat bij 

een volgende overtreding 

bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt 

opgetreden. 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-); na 4 

overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

Artikel 

13, lid 1 

Verbod 

verstrekken van 

alcoholhoudend

e drank in 

horecalokaliteit 

voor gebruik 

elders dan ter 

plaatse 

Verkoop 

alcoholhoudend

e drank vanuit 

horecabedrijf 

voor gebruik 

elders dan ter 

plaatse 

1ste constatering:                                  

     

mededeling dat 

verkoop moet worden 

gestaakt en dat 

schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage 

bevindingen 

 

 

Aanschrijven dat verkoop 

van alcoholhoudende 

drank voor gebruik elders 

dan ter plaatse moet 

worden gestaakt met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding 

bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt 

opgetreden 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 
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2de constatering:                                  

    

bestuurlijke boete 

opleggen 

+ rapportage 

bevindingen 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

Artikel 

14, lid 1 

Verbod andere 

bedrijfsactiviteit

en in slijterij 

De verkoop van 

andere 

producten dan 

drank en bij 

AmvB 

aangewezen 

producten in een 

slijterij 

1ste constatering:                                  

       

mededeling dat 

verkoop moet worden 

gestaakt  en dat 

schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage 

bevindingen 

 

2de constatering:                                  

    

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen 

Aanschrijven dat verkoop 

van de betreffende 

producten moet worden 

gestaakt met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding 

bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt 

opgetreden 

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-); na 4 

overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

Artikel 

14, 

lid 2 

Verbod andere 

bedrijfsactiviteit

en 

in 

horecalokaliteit 

of op terras 

Het uitoefenen 

van de 

kleinhandel of 

andere 

bedrijfsactiviteit

en (dan horeca) 

in een 

horecalokaliteit 

of op een terras 

 

1ste constatering:                                  

       

mededeling dat 

verkoop moet worden 

gestaakt  en dat 

schriftelijke 

waarschuwing volgt + 

rapportage 

bevindingen 

 

Aanschrijven dat verkoop 

van de betreffende 

producten moet worden 

gestaakt met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding 

bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt 

opgetreden 
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2de constatering:                                  

    

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

Artikel 

15, 

lid 1 

Verbod 

kleinhandel in 

lokaliteit 

behorende tot 

een horeca-

inrichting tenzij 

publiek de 

betreffende 

ruimte ook kan 

bereiken zonder 

eerst de 

horecalokaliteit 

te betreden 

(m.u.v. 

supermarkten) 

Het uitoefenen 

van kleinhandel 

in een ruimte 

welke deel 

uitmaakt van 

een inrichting 

waarin ook het 

horecabedrijf 

wordt 

uitgeoefend, 

tenzij deze 

ruimte niet 

(alleen) via de 

horecalokaliteit 

bereikbaar is. 

1ste constatering:                                  

       

mededeling dat 

kleinhandel moet 

worden gestaakt  en 

dat schriftelijke 

waarschuwing volgt + 

rapportage 

bevindingen 

 

2de constatering:                                  

    

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen  

Aanschrijven dat 

kleinhandel moet worden 

gestaakt met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding 

bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt 

opgetreden 

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

Artikel 

15, lid 2 

Verbod 

verbinding 

tussen 

slijtlokaliteit en 

ruimte waar 

andere 

bedrijfsactiviteit

en  

Situatie waarin 

slijterij in 

verbinding met 

andere 

verkoopruimte(n

) staat  

(tenzij voldaan 

wordt aan 

1ste constatering:                                  

       

mededeling dat óf de 

slijtersactiviteiten óf de 

andere 

verkoopactiviteiten* in 

de inrichting moeten 

worden gestaakt en 

Aanschrijven dat óf de 

slijtersactiviteiten óf de 

andere verkoopactiviteiten 

in de inrichting*moeten 

worden gestaakt met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding 

bestuurlijk (last onder 
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worden 

uitgeoefend 

(tenzij wordt 

voldaan aan bij 

AmvB gestelde 

voorschriften) 

voorschriften 

AmvB) 

dat schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage 

bevindingen 

 

* hang af van de 

omstandigheden 

 

 

 

 

 

 

2de constatering:                                  

    

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen 

dwangsom) wordt 

opgetreden 

 

* afhankelijk van de 

situatie moet het één of 

het ander gebeuren  als 

verkoopactiviteiten door 

een ander worden 

uitgeoefend, dan moeten 

de slijtersactiviteiten 

worden stopgezet 

 

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per week dat 

overtreding voortduurt 

met max. € 1000,-);  

na 4 weken volgt andere 

en zwaardere bestuurlijke 

maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb 

 

Artikel 

16 

Verbod op 

verstrekking 

alcoholhoudend

e drank via 

automaten 

(m.u.v. 

automaten op 

hotelkamers) 

Alcoholverstrekk

ing via 

automaten   

1ste constatering:                                  

       

mededeling dat 

verkoop van 

alcoholhoudende 

drank via automaat 

moet worden gestaakt 

en dat schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage 

bevindingen 

 

 

 

Aanschrijven dat verkoop 

van alcoholhoudende 

drank via automaat niet is 

toegestaan met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding 

bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt 

opgetreden 

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 100,- per 

geconstateerde 
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2de constatering:                                  

    

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen  

overtreding met max. € 

400,-);  

na 4 overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb)  

Artikel 

17 

Verbod verkoop 

alcoholhoudend

e drank (voor 

gebruik elders 

dan ter plaatse) 

anders dan in 

een gesloten 

verpakking 

Verkoop/verstre

kking 

alcoholhoudend

e drank voor 

gebruik elders 

die niet 

(gesloten) 

verpakt is  

1ste constatering:                                  

       

mededeling dat 

verkoop van 

alcoholhoudende 

drank anders dan in 

gesloten verpakking 

niet is toegestaan 

en dat schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage 

bevindingen 

 

2de constatering:                                  

    

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen  

Aanschrijven dat verkoop 

van alcoholhoudende 

drank anders dan in 

gesloten verpakking niet 

is toegestaan met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding 

bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt 

opgetreden 

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 100,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

400,-); na 4 overtredingen 

volgt andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb 

Artikel 

18, lid 1  

Verbod 

bedrijfsmatige 

verkoop van 

zwakalcoholhou

dende drank aan 

particulieren 

voor gebruik 

elders dan ter 

plaatse m.u.v. 

- supermarkten 

(in samenhang 

met verkoop van 

Bedrijfsmatige 

verkoop van 

zwak- 

alcoholhoudend

e drank aan 

particulieren 

voor gebruik 

elders dan ter 

plaatse  

(behalve vanuit 

supermarkten, 

tabakswinkels 

1ste constatering:                                  

       

mededeling dat 

verkoop van (zwak-) 

alcoholhoudende 

drank moet worden 

gestaakt en dat 

schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage 

bevindingen 

 

Aanschrijven dat verkoop 

van (zwak-) 

alcoholhoudende drank 

moet worden gestaakt 

met waarschuwing dat bij 

een volgende overtreding 

een last onder dwangsom 

zal worden opgelegd 

 

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 
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alcoholvrije 

drank), 

- winkels waar 

levensmiddelen 

en 

tabaksartikelen 

worden 

verkocht,  

- cafetaria’s en 

andere 

eetgelegen-

heden.  

en cafetaria’s 

e.d.) 

2de constatering:                                  

    

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen  

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb 

 

 

Artikel 

19, lid 1 

Verbod om 

gelegenheid te 

geven sterke 

drank te 

bestellen of op 

bestelling sterke 

drank af te 

leveren anders 

dan in de 

uitoefening van 

het 

slijtersbedrijf of 

cateringbedrijf  

Het gelegenheid 

bieden om 

sterke drank te 

bestellen (bijv. 

via internet) 

en/of 

het afleveren 

van sterke drank 

op bestelling 

(tenzij deze 

bestelling is 

gedaan bij een 

slijtersbedrijf of 

cateringbedrijf)  

1ste constatering:                                  

       

mededeling dat het op 

bestelling verkopen 

en/of afleveren van 

sterke drank gestaakt 

moet worden en dat 

schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage 

bevindingen 

 

2de constatering:                                  

    

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen  

 

Aanschrijven dat het op 

bestelling verkopen en/of 

afleveren van sterke drank 

moet worden gestaakt 

met waarschuwing dat bij 

een volgende overtreding 

een last onder dwangsom 

zal worden opgelegd 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb)  

Artikel 

20, lid 1 

en 2 

Verbod op 

verstrekking 

alcoholhoudend

e drank aan 

personen onder 

de 18 jaar 

Het niet naleven 

van de 

leeftijdsgrenzen 

1ste constatering:                                  

 

mededeling dat 

leeftijdsgrenzen 

nageleefd moeten 

worden en schriftelijke 

waarschuwing volgt  

+ rapportage 

constateringen 

Aanschrijven dat verkoop 

aan personen onder de 18 

jaar niet is toegestaan met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding een 

last onder dwangsom zal 

worden opgelegd   
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2de constatering:                                  

 

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

400,-);  

na 4 overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb)  

Artikel 

20, 

lid 3 

Verbod op 

aanwezigheid 

persoon onder 

de 18 jaar in 

slijterij 

Het niet naleven 

van de 

leeftijdsgrenzen 

in slijterijen 

1ste constatering:                                  

 

mededeling dat 

leeftijdsgrenzen 

nageleefd moeten 

worden en dat 

schriftelijke 

waarschuwing volgt  

+ rapportage 

bevindingen  

 

2de constatering:                                  

 

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen 

Aanschrijven dat de 

aanwezigheid van 

personen onder de 18 jaar 

(zonder toezicht van 

persoon van 21 of ouder) 

niet is toegestaan met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding een 

last onder dwangsom zal 

worden opgelegd   

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb)  

Artikel 

20, 

lid 5 

Verplichte 

aanduiding 

leeftijdsgrens 

voor verkoop 

van 

alcoholhoudend

e drank  

Het ontbreken 

van een 

aanduiding (bij 

de ingang) van 

de 

leeftijdsgrenzen 

voor 

1ste constatering:                                   

mededeling 

overtreding  

+ waarschuwing 

bestuurlijke boete bij 

volgende overtreding  

Aanschrijven dat bij de 

toegang tot de horeca- of 

slijtlokaliteit de 

leeftijdsgrenzen voor 

alcoholvertrekking   

duidelijk vermeld moeten 

worden met waarschuwing 
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alcoholverstrekk

ing  

+ rapportage 

bevindingen  

 

2de constatering:                                  

 

bestuurlijke boete 

opleggen  

+ rapportage 

bevindingen 

 

 

3de constatering:                                    

 

mededeling dat last 

onder dwangsom 

wordt opgelegd  

+ rapportage 

bevindingen  

dat bij een volgende 

overtreding een last onder 

dwangsom zal worden 

opgelegd   

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 100,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-) 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

Artikel 

20, lid 6 

Verbod op het 

toelaten van 

dronken of 

onder invloed 

van drugs 

verkerende 

personen in een 

horecalokaliteit, 

slijtlokaliteit of 

op een terras 

De 

aanwezigheid 

van een dronken 

of onder invloed 

van drugs 

verkerend 

persoon in een 

horecalokaliteit, 

slijterij of op het 

terras van een 

horecalokaliteit   

1ste constatering:                                  

 

mededeling 

overtreding  

+ waarschuwing 

bestuurlijke boete bij 

volgende overtreding  

+ rapportage 

bevindingen  

 

2de constatering:                                  

 

bestuurlijke boete 

opleggen  

+ rapportage 

bevindingen 

 

 

 

Aanschrijven dat het niet 

toegestaan is om dronken 

of onder invloed van 

drugs verkerende 

personen tot de lokaliteit 

of op het terras toe te 

laten 

met waarschuwing dat bij 

een volgende overtreding 

een last onder dwangsom 

zal worden opgelegd   

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 100,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

400,-); na 4 keer volgt 

een andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 
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3de constatering:                                    

 

mededeling dat last 

onder dwangsom 

wordt opgelegd  

+ rapportage 

bevindingen 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

 

Artikel 

20, 

lid 7 

Verbod om in 

kennelijke staat 

van 

dronkenschap of 

onder invloed 

van psychotrope 

stoffen in een 

horeca- of 

slijtlokaliteit 

dienst te doen 

Het werken in 

een horeca- of 

slijtlokaliteit in 

kennelijke staat 

van 

dronkenschap of 

invloed van 

drugs 

1ste constatering:                                  

 

mededeling 

overtreding +  

waarschuwing 

bestuurlijke boete + 

rapportage 

constateringen 

 

 

2de constatering:                                  

 

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

constateringen 

Aanschrijven dat het niet 

toegestaan is om dronken 

of onder invloed van 

drugs in een slijt- of 

horecalokaliteit te werken 

c.q. dienst te doen met 

waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding een 

last onder dwangsom zal 

worden opgelegd   

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-); na 4 keer zal 

bestuursdwang worden 

toegepast 

 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

 

Artikel 

21 

Verbod op 

verstrekken 

alcoholhoudend

e drank indien 

dit tot verstoring 

van openbare 

orde, veiligheid 

of zedelijkheid 

zal leiden 

Het in strijd met 

een opgelegd 

verbod 

verstrekken van 

alcoholhoudend

e drank 

1ste constatering:                                   

  

bevel dat verstrekking 

alcoholhoudende 

drank onmiddellijk 

gestaakt moet worden 

+ rapportage 

bevindingen 

Besluit tot last onder 

bestuursdwang 

(inbeslagname van 

alcoholhoudende  drank) 

bij voortzetting van 

verstrekking 
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2de constatering:                                    

       

toepassing 

bestuursdwang door 

inbeslagname van 

alcoholhoudende 

drank 

 

 

 

 

Eventueel besluit tot 

sluiting inrichting o.g.v. 

artikel 174 Gemeentewet 

Artikel 

22, 

lid 1 

Verbod op 

verstrekken van 

alcoholhou-

dende drank 

door 

benzinestations 

en in winkels 

behorende tot 

benzinestations 

en in winkels 

behorende tot 

een 

horecabedrijf 

langs een 

auto(snel)weg 

Verkoop van 

alcoholhoudend

e drank in 

(winkels 

behorende tot) 

benzinestations 

en winkels 

behorende tot 

een 

horecalokaliteit 

langs 

auto(snel)wegen 

1ste constatering:                                  

       

mededeling dat 

verkoop van (zwak-) 

alcoholhoudende 

drank moet worden 

gestaakt en dat 

schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage 

bevindingen 

 

2de constatering:                                  

    

opstellen boeterapport 

+ rapportage 

bevindingen 

Aanschrijven dat verkoop 

van (zwak-) 

alcoholhoudende drank 

moet worden gestaakt 

met waarschuwing dat bij 

een volgende overtreding 

een last onder dwangsom 

zal worden opgelegd 

 

 

Besluit oplegging last 

onder dwangsom 

(€ 250,- per 

geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-); na 4 

overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb 

 

 

Artikel 

22, lid 3 

Bij AmvB 

opgelegd verbod 

op verstrekken 

van alcoholhou-

dende drank in 

Geen AmvB 

vastgesteld, dus 

geen verbod van 

kracht 

N.v.t. N.v.t. 
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stadions betaald 

voetbal en 

gebouwen van 

gezondheid- en 

onderwijs- 

instellingen en 

in zwembaden  

Artikel 

24, lid 1 

Aanwezigheid 

leidinggevende 

Geen (op het 

aanhangsel van 

een vergunning 

vermelde) 

leidinggevende 

of barvrijwilliger 

(art. 4 

inrichtingen) 

aanwezig 

1ste constatering: 

mededeling dat 

leidinggevende (op 

vergunning) aanwezig 

moet zijn + 

waarschuwing 

bestuurlijke boete 

+ rapportage 

bevindingen 

2de constatering:                                 

 

bestuurlijke boete 

opleggen   

+ mededeling dat 

schriftelijke 

waarschuwing volgt  

+ rapportage van 

constateringen 

3de constatering:                                 

 

rapportage van 

constateringen 

(boeterapport kan niet 

!) 

 

 

 

 

 

Aanschrijving met 

waarschuwing dat  

bij volgende constatering 

afwezigheid 

leidinggevende de 

vergunning zal worden 

ingetrokken 

 

Besluit tot intrekking 

vergunning (o.g.v. art. 31 

lid 1c of lid 2b DHW) 

starten 

(met inachtneming art. 

4:8 Awb) 

 

Artikel 

24, lid 3 

Verbod 

personeel jonger 

dan 16 jaar 

Personeel in een 

horecalokaliteit 

werkzaam 

jonger dan 16 

jaar  

1ste constatering:                                 

        

mededeling 

overtreding +  

waarschuwing 

bestuurlijke boete + 

rapportage 

bevindingen  

Aanschrijven met 

waarschuwing dat bij 

voortzetting overtreding 

een last onder dwangsom 

wordt opgelegd 

 

Besluit oplegging van last 

onder dwangsom (€ 250,- 
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2de constatering:                                   

                                   

bestuurlijke boete 

opleggen + 

rapportage 

bevindingen  

per geconstateerde 

overtreding met max. € 

1.000,-); na 4 

overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

Artikel 

25, 

lid 1 

Verbod op 

aanwezigheid 

van  alcoholhou-

dende drank in 

voor publiek 

toegankelijke 

ruimte of andere 

ruimte anders 

dan in een 

slijters- of 

horecabedrijf, 

cafetaria of 

supermarkt  

Illegale 

aanwezigheid 

van 

alcoholhoudend

e drank in voor 

publiek 

toegankelijke 

ruimte  

1ste constatering                                    

  

bevel om 

alcoholhoudende 

drank onmiddellijk 

verwijderd moet 

worden met 

waarschuwing 

bestuurlijke boete  

+ rapportage 

bevindingen 

 

2de constatering                                     

 

bestuurlijke boete 

opleggen + 

rapportage 

bevindingen 

Aanschrijven met 

waarschuwing dat bij 

voortzetting overtreding 

een last onder dwangsom 

wordt opgelegd 

 

 

 

Besluit oplegging van last 

onder dwangsom (€ 250,- 

per geconstateerde 

overtreding met max. € 

1000,-); na 4 

overtredingen volgt 

andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van 

art. 4:8 Awb) 

Artikel 

25, lid 3 

Verbod 

aanwezigheid 

alcoholhou-

dende drank in 

vervoermiddel 

dat wordt 

gebruikt voor 

uitoefening van 

kleinhandel 

(m.u.v. levering 

op bestelling en 

verkoop van 

levensmiddelen 

en/of 

Aanwezigheid 

van alcoholhou-

dende drank in 

verkoopwagen  

1ste constatering                                    

  

bevel aan 

rechthebbende om de 

alcoholhoudende 

drank onmiddellijk te 

verwijderen  

+ waarschuwing 

bestuurlijke boete  

+ rapportage 

bevindingen 

2de constatering                                     

 

Aanschrijving dat de 

verkoop en aanwezigheid 

van alcoholhoudende 

drank in/vanuit de 

verkoopwagen niet is 

toegestaan en de drank 

daarom direct verwijderd 

moet worden 

met waarschuwing last 

onder bestuursdwang  

Besluit last onder 

dwangsom inhoudende 

dat de alcoholhoudende 

drank direct verwijderd 
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kruidenierswa-

ren) 

bestuurlijke boete 

opleggen + rapportage 

bevindingen 

3de constatering 

bestuurlijke boete + 

inbeslagname 

alcoholhoudende 

drank + 

rapportage 

 

moet worden en anders in 

beslag wordt genomen  

Artikel 

30 

Verplichting 

melding van 

wijzigingen in 

omschrijving 

vergunningsge-

gevens  

Geen melding 

gedaan van 

wijzigingen in 

vergunningsgeg

evens  

1ste constatering  

mededeling dat 

gegevens aangepast 

moeten worden: 

waarschuwing 

bestuurlijke boete  

en  rapportage 

bevindingen 

2de constatering                                    

  bestuurlijke boete 

opleggen + 

rapportage 

bevindingen 

Aanschrijven dat gegevens 

vergunning aangepast 

moeten worden met 

waarschuwing dat anders 

vergunning ingetrokken 

wordt 

 

 

Procedure tot intrekking 

vergunning starten 

 

 

 

Artikel 3 

juncto 

artikel 

35 

Verbod 

verstrekken van 

zwak-

alcoholhou-

ende drank bij 

festiviteiten/ 

evenementen 

Het zonder art. 

35 ontheffing of 

in strijd met de 

ontheffingsvoors

chriften 

verstrekken van 

alcoholhou-

dende drank bij 

festiviteiten/ 

evenementen 

1ste constatering:                                         

opstellen van 

boeterapport + 

rapportage 

constateringen 

2de constatering:                                           

opnieuw boeterapport 

+ 

rapportage 

constateringen 

Aanschrijven dat evt. 

volgende keer ontheffing 

moet worden aangevraagd 

c.q. de voorschriften 

correct moeten worden 

nageleefd 

Waarschuwing dat 

volgende keer evt. 

preventieve last onder 

dwangsom zal worden 

opgelegd. 
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Bijlage 14 Matrix complexe advisering VNOG risicogebouwen / activiteiten 

Bouw- en gebruiksdeel  

Functie 

Bouw-

besluit 

 

Sub-functie 

(Bouwbesluit) 

 

Gebouw-

soort 

Grenswaarden 

hoogte/opper-

vlakte/aantal 

personen etc.. 

Wabo-activiteit Waarom sprake van 

risico? 

Woon-

functie 

(RPC 2) 

Woonfunctie 

voor zorg 

Groepszorg 

/ 

zorgcluster

woning  

(RPC 2 en 

RPC 3) 

In woongebouw 

24-uurs zorg    

of niet in een 

woongebouw > 10 

personen zorg op 

afroep 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toezicht op de 

bouw 

Gebruiksmelding 

Projectmatig 

toezicht 

ZORG EN WELZIJN 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Brandweerhulp 

noodzakelijk bij 

incidentbestrijding 

Verminderd zelfredzaam 

(risicogroep) 

Specifieke expertise 

brandweer 

Brandmeldinstallatie met 

doormelding naar AC 

Operationele 

brandweerinformatie 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Woon-

functie 

Andere 

woonfunctie 

Portiekflat, 

galerijflat, 

woongebou

w 

(RPC 20) 

> 13 meter  of  

> 1000 m2 of 

met specifieke 

ontvluchting zoals: 

gezamenlijke 

besloten 

vluchtroutes, 

veiligheidstrappenh

uis, Atrium                

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Alleen vluchtroute / 

gelijkwaardigheid 

en toetreding 

beoordelen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen- 

brandbeveiligingsco

ncept 

gelijkwaardigheid 

en / of besloten 

vluchtroute 

Projectmatig 

WAKEND EN SLAPEND 

AANWEZIG 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Brandveiligheidsinstallati

es met gelijkwaardigheid 

Specifieke expertise 

brandweer (FSE) 

Brandweerhulp 

noodzakelijk / lange 

aanvalsroute 

Operationele 

brandweerinformatie 

Gelijkwaardigheid en/ of 

installaties invloed op 
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toezicht   

  

brandweerinzet 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

 

 Woon-

functie 

andere 

woonfunctie 

Woonfuncti

e voor 

kamerge-

wijze 

verhuur 

(RPC 5) 

> 4 personen in  

binnenstad 

Vooroverleg 

omgeving verg 

bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen  

Aanvraag 

gebruiksmelding 

Projectmatig 

toezicht   

WAKEND EN SLAPEND 

AANWEZIG 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Risicogroep kans op 

brand en slachtoffers 

Sociale 

minderheidsklasse 

Bereikbaarheid 

binnenstad 

Operationele 

brandweerinformatie 

Beheersbaarheid / 

bestrijdbaarheid 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

 

Bijeen-

komst-

functie 

Aanschouwen 

van sport 

Tribune 

(deel van 

sportgebou

w) 

(RPC…..) 

 > 500 m2 of 

> 250 personen 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toezicht op de 

bouw 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning brandveilig 

gebruik 

Projectmatig 

toezicht 

WAKEND EN GROOT 

AANTAL PERSONEN 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Grote concentratie 

personen 

Bereikbaarheid / 

toetreding brandweer 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 
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Bijeen-

komst-

functie 

Kinderopvang 

(jonger dan 4 

jaar) 

Kinderdagv

erblijf 

 

(RPC 4) 

> 200 m2 of 

meer dan 6 

opstelplaatsen voor 

bedden op vloer 

hoger dan 1,5 m of 

> 10 kinderen 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toezicht op de 

bouw 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning. brandveilig. 

gebruik 

Projectmatig 

toezicht 

WAKEND EN SLAPEND 

AANWEZIG 

Invloed risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Brandweerhulp 

noodzakelijk bij 

ontvluchting 

Verminderd zelfredzaam 

Omgevingsvergunning. 

plichtig brandveilig 

gebruik (risicogroep) 

Brandmeldinstallatie met 

doormelding AC 

Operationele brandweer 

informatie (aanvalsplan) 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Bijeen-

komst-

functie 

Andere 

bijeenkomst-

functie 

Café / 

restaurant / 

besloten 

kinderspeel

tuin (veel 

personen) 

RPC 8 

> 1000 m2 en/of 

verblijfsvloer hoger 

dan 5 meter of 

> 250 personen 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toezicht op de 

bouw 

Aanvraag 

gebruiksmelding 

Projectmatig 

toezicht 

WAKEND AANWEZIG EN 

GROOT AANTAL 

PERSONEN 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Grote concentratie 

personen 

Verminderd zelfredzaam 

(alcohol gebruik) 

Bereikbaarheid / 

toetreding brandweer 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Installaties 

SCL locaties 

Cel-

functie 

nvt Peniten-

tiaire 

instellingen 

(RPC 15) 

alle Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

WAKEND EN SLAPEND 

AANWEZIG 

Invloed risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 
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ning bouwen 

Toezicht op de 

bouw 

Aanvraag 

Omgevingsvergun-

ning brandveilig 

gebruik 

Projectmatig 

toezicht 

Niet zelfredzame 

personen 

Gebruiksvergunnings-

plichtig 

BMI met doormelding 

naar AC 

Komen sporadisch voor 

Speciale voorzieningen 

Operationele info 

brandweer optreden 

Risico brandweer 

operationeel  optreden / 

insluiting 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Cel-

functie 

nvt politiecel / 

ophoudcel  

(RPC 15) 

> 4 cellen Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toezicht op de 

bouw 

Aanvraag 

Omgevingsvergun-

ning. brandveilig. 

gebruik 

Projectmatig 

toezicht 

Invloed risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Niet zelfredzame 

personen 

Gebruiksvergunningsplic

htig 

BMI met doormelding 

naar AC 

Speciale voorzieningen 

Operationele info 

brandweer optreden 

Risico brandweer 

operationeel  optreden / 

insluiting 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Gezond

heids-

zorg-

functie 

Gezondheidszor

gfunctie met 

bedgebied 

Ziekenhuis 

/ 

verzorgings

huis / 

verpleeghui

s 

(RPC 1) 

alle 

met bedgebied 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning. bouwen 

Toezicht op de 

bouw 

ZORG EN WELZIJN 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Brandweerhulp 

noodzakelijk bij 

incidentbestrijding 

Verminderd zelfredzaam 
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Aanvraag 

Omgevingsvergun-

ning. brandveilig 

gebruik 

Projectmatig 

toezicht 

(risicogroep) 

Specifieke expertise 

brandweer 

Brandmeldinstallatie met 

doormelding naar AC 

Operationele 

brandweerinformatie 

Omg. verg. plichtig 

brandveilig gebruik 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Gezond

heids-

zorg-

functie 

Andere 

gezondheidszor

gfunctie 

Praktijk 

fysiotherapi

e, 

polikliniek, 

sociale 

werkplaats 

e.d. 

(RPC…..) 

> 500 m2 of 

> 250 m2 en 

verblijfsvloer hoger 

dan 1,5 m  

 

of 

> 10 pers. 

Dagverblijf 

Lichamelijk/verstan

dig gehandicapten 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

Omgevingsvergun-

ning. brandveilig 

gebruik 

/gebruiksmelding 

Projectmatig 

toezicht 

ZORG EN WELZIJN EN 

WAKEND EN GROOT 

AANTAL PERSONEN 

Mogelijk ondersteuning 

brandweer bij 

ontvluchten 

Verminderd zelfredzame 

personen 

  

Indus-

trie-

functie 

Lichte 

industriefunctie 

Veestal, 

opslagloods

, vrieshuis 

e.d. 

(RPC 10) 

> 2500 m2  of BC > 

1000 m2 

 

 

 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toetsen 

gelijkwaardigheid 

Toezicht op de 

bouw 

Projectmatig 

toezicht 

GEBOUWEN MET 

BOVENGEMIDDELDE 

VUURLAST 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Beheersbaarheid van 

brand 

Grote vuurlast, snelle 

branduitbreiding 

Bereikbaarheid, 

bluswatervoorziening 

Gelijkwaardige veiligheid 

brandweeroptreden 

Specifieke 

Brandweerkennis 

noodzakelijk 

Borging veiligheid 

repressief 
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brandweerpersoneel en 

ARBO 

Indus-

trie-

functie 

Andere 

industriefunctie 

Productiebe

drijf / 

logistiek 

centrum 

(RPC 10) 

> 2500 m2 of 

BC > 1000 m2 

 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toetsen 

gelijkwaardigheid 

Toezicht op de 

bouw 

Projectmatig 

toezicht 

GEBOUWEN MET 

BOVENGEMIDDELDE 

VUURLAST 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Beheersbaarheid van 

brand 

Grote vuurlast, snelle 

branduitbreiding 

Bereikbaarheid, 

bluswatervoorziening 

Gelijkwaardige veiligheid 

brandweeroptreden 

Specifieke 

Brandweerkennis 

noodzakelijk 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

 

  

Kantoor 

functie 

nvt kantoorgeb

ouw 

(RPC 12) 

> 250 personen 

 

 

 

 

Cluster Veluwe 

Noord en West: 

> 1000 m2 en/of 

50 personen 

Geïnformeerd 

blijven / melding 

Aanvraag 

omgevingsverg. 

bouwen alleen 

toetreding en 

bereikbaarheid 

Projectmatig 

toezicht 

Aanvraag 

gebruiksmelding 

WAKEND AANWEZIG EN 

GROOT AANTAL 

PERSONEN 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Grote concentratie 

personen 

Operationeel belang 

brandweer 

Bereikbaarheid / 

toetreding brandweer 

Logies-

functie 

logiesgebouw  hotel 

(RPC 7) 

> 250 m2 of 

> 10 personen 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toezicht op de 

bouw 

WAKEND EN SLAPEND 

AANWEZIG 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Brandweerhulp 

noodzakelijk bij 

incidentbestrijding 
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Aanvraag 

Omgevingsvergun-

ning. brandveilig 

gebruik 

Projectmatig 

toezicht 

Handhaving 

Aanwezigheid slapende 

personen 

Specifieke expertise 

brandweer 

Brandmeldinstallatie met 

doormelding naar AC 

Operationele 

brandweerinformatie 

Gebruiksvergunningsplic

htig 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Logies-

functie 

enkele 

logiesfunctie 

vakantiehui

s 

Slaapverblijf >10 

personen 

Geïnformeerd 

blijven / melding 

Projectmatig 

toezicht 

Aanvraag 

Omgevingsvergun-

ning. brandveilig 

gebruik 

WAKEND EN SLAPEND 

AANWEZIG 

Omgevingsvergunning. 

plichtig Brandveilig 

Gebruik (risico groep) 

Aanwezigheid slapende 

personen 

Onder-

wijs-

functie 

nvt school 

(verdeling 

basis, 

voortgezet, 

BSO) 

dagverblijf voor 

meer dan 10 

kinderen jonger 

dan 12 jaar of 

> 500 m2 

Geïnformeerd 

blijven / melding 

Projectmatig 

toezicht 

Aanvraag 

Omgevingsvergun-

ning. brandveilig 

gebruik en/ of 

gebruiksmelding 

WAKEND AANWEZIG EN 

GROOT AANTAL 

PERSONEN 

Invloed risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Verminderd zelfredzame 

personen 

Personendichtheid 

Omgevingsvergunning. 

plichtig Brandveilig 

gebruik (risicogroep) 

Sport-

functie 

nvt Multifunctio

neel 

sportgebou

w 

> 1000 m2 en/of 

> 250 personen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Projectmatig 

toezicht 

Gebruiksmelding 

WAKEND AANWEZIG EN 

GROOT AANTAL 

PERSONEN 

Gelijkwaardigheid 

Invloed risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Verminderd zelfredzame 

personen 
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Personendichtheid 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

 

Winkel-

functie 

nvt winkelcentr

um 

> 1000  m2  of 

Atrium of 

Overkapte 

winkelstraten 

 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Gelijkwaardigheid 

Toezicht op de 

bouw 

Aanvraag 

gebruiksmelding 

Projectmatig 

toezicht 

WAKEND AANWEZIG MET 

EEN GROOT AANTAL 

PERSONEN 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Beheersbaarheid van 

brand 

Gelijkwaardige 

oplossingen  

Brandveiligheidsinstallati

es 

Grote personendichtheid 

Bereikbaarheid, 

bluswatervoorziening 

Gelijkwaardige veiligheid 

brandweeroptreden 

Specifieke 

Brandweerkennis 

noodzakelijk 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Overi-

ge ge-

bruiks-

functie 

Besloten voor 

het stallen van 

motorvoertuigen 

parkeergara

ge 

> 1000 m2 

(bovengronds en 

ondergronds) 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toetsen 

gelijkwaardigheid 

Toezicht op de 

bouw 

Projectmatig 

toezicht 

ONDERGRONDS 

BOUWWERK 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Beheersbaarheid van 

brand 

Gelijkwaardige 

oplossingen / 

installaties 

Bereikbaarheid, 

bluswatervoorziening 

Inzet brandweer nodig 
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voor beheersbaarheid 

Inzetrisico's 

Specifieke 

Brandweerkennis 

noodzakelijk 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Overi-

ge ge-

bruiks-

functie 

Besloten gebouw 

voor 

personenvervoer 

Stationsgeb

ouw, metro 

> 1000 m2 Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toetsen 

gelijkwaardigheid 

Toezicht op de 

bouw 

Projectmatig 

toezicht 

Adviseren op 

handhaving 

WAKEND EN GROOT 

AANTAL PERSONEN / 

ONDERGRONDS 

BOUWWERK 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Beheersbaarheid van 

brand 

Gelijkwaardige 

oplossingen / 

installaties 

Bereikbaarheid, 

bluswatervoorziening 

Grote personendichtheid 

Specifieke 

Brandweerkennis 

noodzakelijk 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Overi-

ge ge-

bruiks-

functie 

Andere overige 

gebruiksfunctie 

Transforma

torhuis 

> 1000 m2 Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toetsen 

gelijkwaardigheid 

Toezicht op de 

bouw 

Projectmatig 

toezicht 

BRAND IN NIET GEBOUW 

GEBONDEN OBJECT 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Inzetrisico's 

Gelijkwaardige 

oplossingen / 

installaties 

Bereikbaarheid, 

bluswatervoorziening 

Grote personendichtheid 

Specifieke 
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Brandweerkennis 

noodzakelijk 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Bouw-

werk, 

geen 

ge-

bouw 

zijnde 

nvt Tunnels, 

bruggen 

e.d 

Allen. Grenswaarde 

niet eenduidig te 

definiëren, object-

afhankelijk. 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toetsen 

gelijkwaardigheid 

Toezicht op de 

bouw 

Projectmatig 

toezicht 

NIET GEBOUW 

GEBONDEN OBJECT 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Beheersbaarheid van 

brand 

Gelijkwaardige 

oplossingen / 

installaties 

Bereikbaarheid, 

bluswatervoorziening 

Inzet brandweer nodig 

voor beheersbaarheid 

Inzetrisico's 

Specifieke 

Brandweerkennis 

noodzakelijk 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Alle     met 

gelijkwaardigheid 

of maatwerk 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toetsen 

gelijkwaardigheid 

Toezicht op de 

bouw 

Projectmatig 

toezicht 

MAATWERK 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Beheersbaarheid van 

brand 

Gelijkwaardige 

oplossingen / 

installaties 

Bereikbaarheid, 

bluswatervoorziening 

Specifieke 

Brandweerkennis 

noodzakelijk 

Borging veiligheid 

repressief 



37 

 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Alle     > 20 meter of < 8 

meter 

Vooroverleg 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Gelijkwaardigheid 

Toezicht op de 

bouw 

Projectmatig 

toezicht 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Brandveiligheidsinstallati

es 

Specifieke expertise 

brandweer (FSE) 

Lange aanvalsroute 

Operationele 

brandweerinformatie 

Gelijkwaardigheid en/ of 

installaties invloed op 

brandweerinzet 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Ver-

bouw 

be-

staan-

de bouw 

    alle wijzigingen bij 

bovengenoemde 

functies 

Vooroverleg 

omgevingsverg. 

bouwen 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen 

Toetsen 

gelijkwaardigheid 

Toezicht op de 

bouw 

Projectmatig 

toezicht 

zie hierboven 

 

SCL 

locaties 

    > 50 personen Geïnformeerd 

blijven / melding 

Aanvraag 

omgevingsvergun-

ning bouwen alleen 

toetreding en 

bereikbaarheid 

Mobiele radio 

communicatie 

hulpverlening 

 

 

 

 



38 

 

Milieudeel 

Activiteiten Grondslag Wabo-activiteit Waarom risico-afweging 

Mijnbouw Wabo artikel 2.1 lid 

e 

Mijnbouwwet 

Vooroverleg omgevingsvergunning 

bouwen en milieu 

 

Aanvraag omgevingsvergunning 

bouwen en milieu 

Toezicht 

ONDERGRONDS 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Grote 

(brand)veiligheidsrisico's, 

Beheersbaarheid van 

calamiteiten 

Operationele 

brandweerinformatie 

Operationele 

brandweerinformatie: 

bereikbaarheid en veilige 

toetreding 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Brzo´15 Wabo artikel 2.1 lid 

e 

Brzo '15 

 

idem + 

Beoordelen en adviseren PVE 

Wettelijke adviestaak 

BMI met doormelding 

brandweer 

Grote 

(brand)veiligheidsrisico's 

Opslaan en 

bewerken van 

vuurwerk > ton 10 

ton 

Wabo artikel 2.1 lid 

e 

Vuurwerkbesluit 

Vooroverleg omgevingsvergunning 

bouwen en milieu 

Aanvraag omgevingsvergunning 

bouwen en milieu 

Beoordelen en adviseren op UPD 

Toezicht 

Wettelijke adviestaak 

(Vuurwerkbesluit) 

Grote 

(brand)veiligheidsrisico's 

BMI met doormelding 

Opslaan en 

bewerken van 

vuurwerk < ton 10 

ton 

Wabo artikel 2.1 lid 

e 

Vuurwerkbesluit 

 

Vooroverleg milieuvergunning 

Vooroverleg bouwvergunning 

Aanvraag Milieu en 

bouwvergunning 

Beoordelen en adviseren op UPD 

Toezicht 

Wettelijke adviestaak 

(Vuurwerkbesluit) 

Grote 

(brand)veiligheidsrisico's 

BMI met doormelding 

Tot ontbranding 

brengen van 

vuurwerk 

Wabo artikel 2.1 lid 

e 

Vuurwerkbesluit 

melding vuurwerkevenement Wettelijke adviestaak 

(Vuurwerkbesluit) 

Grote 

(brand)veiligheidsrisico's 

Activiteiten** met 

PGS relevantie 

Wvr Vooroverleg omgevingsvergunning 

bouwen en milieu 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Grote 

(brand)veiligheidsrisico's, 
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bouwen en milieu 

Toezicht 

Beheersbaarheid van 

calamiteiten 

BEVI-object Wabo artikel 2.1 lid 

e 

Bevi 

idem Wettelijke adviestaak op 

groepsrisico en 

mogelijkheid tot 

voorbereiding en 

beperking van de omvang 

van een ramp of zwaar 

ongeval. 

Grote 

(brand)veiligheidsrisico's 

Kern energie Wabo artikel 2.1 lid 

e 

Kernergiewet 

 

Vooroverleg omgevingsvergunning 

bouwen en milieu 

Aanvraag omgevingsvergunning 

bouwen en milieu 

 UPD 

Toezicht 

Mogelijkheid tot 

voorbereiding en 

beperking van de omvang 

van een ramp of zwaar 

ongeval. 

Grote 

(brand)veiligheidsrisico's 

Melding op basis 

activiteitenbesluit 

bij: 

- Gelijkwaardigheid 

op 

standaardvoorschrift

en ( BARIM art. 1.7) 

- 

Maatwerkvoorschrift

en voor nadere 

invulling/aanvulling 

(BARIM art. 1.6) 

standaardvoorschrift

en 

- Zorgplicht, 

voorschriften voor 

activiteiten die niet 

gereguleerd zijn in 

activiteiten besluit of 

ministeriële regeling 

(BARIM art. 2.1)  

Wet Milieubeheer 

 

Indien deze 

voorschriften 

betrekking hebben 

op brandveiligheid. 

Het betreft hier dus 

niet de meldingen 

die voldoen aan de 

standaardvoorschrift

en 

Vooroverleg omgevingsvergunning 

bouwen en milieu 

Aanvraag omgevingsvergunning 

bouwen en milieu 

Gelijkwaardigheid / maatwerk 

Toezicht 

Advies op basis van art. 10 

Wvr; adviseren bevoegd 

gezag over risico's op 

brand en crises en het 

inventariseren van risico's 

op brand en crises 

Invloed op risicoprofiel, 

slagkracht en 

incidentscenario's 

Grote 

(brand)veiligheidsrisico's, 

Beheersbaarheid van 

calamiteiten 

Operationele 

brandweerinformatie 

Bereikbaarheid en veilige 

toetreding 

Borging veiligheid 

repressief 

brandweerpersoneel en 

ARBO 

Inrichtingen met 

ontplofbare stoffen 

Inrichtingen met 

vuurwapens 

Wabo artikel 2.1 lid 

e 

IVB cat 3.1., 3.5 en 

17 

idem Wettelijke adviestaak 

Verhoogd risico repressief 

brandweeroptreden 

Nieuwe innovaties 

waar nog geen 

standaard regels 

voor zijn, zoals 

biogasinstallaties, 

Wet milieubeheer idem Nieuwe inzichten in 

risico's. Verhoogd risico 

repressief 

brandweeroptreden 
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LNG en waterstof 

toepassingen e.d. 

Niet bevi inrichting 

met een 10-6 PR 

contour buiten de 

inrichting 

Wet milieubeheer idem Adviestaak op groepsrisico 

en mogelijkheid tot 

voorbereiding en 

beperking van de omvang 

van een ramp of zwaar 

ongeval. 

Grote 

(brand)veiligheidsrisico's 

Risico op 

stofexplosie 

Wet milieubeheer idem Specifieke 

brandweerkennis. 

Verhoogd risico 

brandweeroptreden 

Opslag van gevaar 

opleverende stoffen 

zoals cacao, 

aardappelzetmeel 

Wet milieubeheer idem Specifieke 

bestrijdingstechniekenken

nis nodig 

Inrichtingen waarin 

brandbeheer- of 

brandveiligings-

installaties worden 

toegepast 

Wet milieubeheer idem Specifieke 

brandweerkennis 
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Bijlage 15 Risicoprofiel VNOG 

Risicoprofiel categorieën en controlefrequenties VNOG op bestaand gebruik 
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Bijlage 16 Risicogericht werken door de ODA 
 
 Inleiding  
Een van de taken van het bevoegd gezag is de controle op de naleving van de wet. Om deze taak uit te voeren heeft het 
bevoegd gezag diverse middelen beschikbaar. Dit leidt ertoe dat het bevoegd gezag keuzes moet maken waar zij welke 
middelen in zal zetten.  
Om de inzet van deze middelen op een effectieve en politiek verantwoorde wijze te laten plaatsvinden kan het bevoegd gezag 
beslissen om de middelen daar in te zetten waar risico’s het grootst zijn. Dit is daar waar de naleving van de wet het slechtst is 
en/of de effecten op de fysieke leefomgeving, bij overtreding van de wet, het grootst is.  
Om te bepalen waar de risico’s het grootst zijn wordt een probleem- en risicoanalyse (bestaande uit een risicoanalyse en 
nalevingsanalyse) uitgevoerd waarmee wordt berekend waar toezicht het meeste effect heeft.  
Om te bepalen waar de middelen van het bevoegd gezag effectief en efficiënt kunnen worden ingezet wordt de 
frequentiematrix toegepast. De probleem- en risicoanalyse, de nalevingsanalyse, de wegingen en de frequentiematrix resulteren 
in een uitvoeringsprogramma (VTH-UITVOERINGSPLAN).  

 
RAPPORTAGE EN EVALUATIE  
In essentie betreft deze stap het analyseren van allerlei relevante elementen dan wel veranderingen voor toezicht en 
handhaving. Ten behoeve van het onderdeel ‘rapportage en evaluatie’ van de BIG-8 worden minimaal:  
1. vierjaarlijks de risico’s in kaart gebracht worden met een risicoanalyse (Bor. Art. 7.2),  
2. jaarlijks verantwoordingsrapportages opgesteld (Bor. Art. 7.7),  
3. vierjaarlijks een beleidsevaluatie uitgevoerd (Bor. Art. 7.7).  
In een risicoanalyse wordt minimaal ingegaan op “het samenspel van het effect van niet-naleving en de kans dat niet-naleving 
zich voordoet” (CCV, 2013) (zie ook MOR art 10.3-1). Een jaarverslag bevat duidelijke conclusies over de mate van uitvoering van 
het uitvoeringsprogramma. De beleidsevaluatie gaat in op de bijdrage aan beleidsdoelen, de beheersing van risico’s en of beleid, 
prioriteiten en/of programma bijgesteld dienen te worden. De resultaten uit de beleidsevaluatie en de jaarrapportage kunnen 
ertoe leiden dat de risicoanalyse bijgesteld dient te worden. De nieuwe procescriteria geven aan dat ook voor 
Vergunningverlening een dergelijk traject ontwikkeld moet worden.  
 
STRATEGISCH BELEIDSKADER  
De uitgevoerde beleidsevaluatie, de jaarverslagen en actuele risicoanalyse leggen de basis voor de volgende stap in het proces, 
het strategisch beleidskader. Op basis van de risicoanalyse en eerdere gemaakte beleidskeuzen worden wegingen toegekend. 
Tevens wordt bepaald wat de controlefrequentie is gerelateerd aan het risico en de naleving. Hierbij moet het ambitieniveau in 
lijn zijn met capaciteit (Bor. Art. 7.5).  
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OPERATIONEEL BELEIDSKADER  
Met het operationeel beleidskader voor toezicht en handhaving wordt duidelijk welke nalevingsstrategie op welke doelgroep 
wordt toegepast om het nalevingsgedrag te verbeteren, om zodoende de gestelde doelen te behalen (Bor. Art. 7.2). De 
nalevingstrategie bestaat uit een preventiestrategie (hoe overtredingen te voorkomen?), toezichtstrategie (hoe zicht houden op 
naleefgedrag?), gedoogstrategie (hoe handelen bij het afzien van handhaving?) en een sanctiestrategie (hoe repressief 
optreden?). Voor de laatste is een landelijke norm ontwikkeld, de landelijke handhavingsstrategie. Het operationeel 
beleidskader wordt goed vormgegeven als de koppeling tussen de doelgroepen en de strategieën zijn gemaakt.  
 
PLANNING EN CONTROL  
Centraal bij de ‘planning en control fase’ staat het toewijzen van de noodzakelijke capaciteit en financiële middelen die nodig 
zijn om de gestelde doelen te kunnen bereiken (Bor. Art. 7.5). Dit wordt jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsprogramma (Bor. 
Art. 7.3). Een uitvoeringsprogramma omvat tenminste: 1) een duidelijke verbinding met de gestelde prioriteiten en 
doelstellingen; 2) een weergave van de concrete activiteiten voor toezicht & handhaving, inclusief de bijbehorende capaciteit en 
middelen. Ook zijn er op operationeel afspraken gemaakt over de afstemming en samenwerking met andere VTH-partners, 
bijvoorbeeld over een specifiek probleem of project dat samen wordt opgepakt. 
 
Methodiek Risico- en doelgroepanalyse  
Het bevoegd gezag beschikt niet over de middelen om voortdurend overal toezicht te houden. Dat is ook niet gewenst. De 
primaire verantwoordelijkheid voor de naleving ligt bij de normadressaat. Het overheidstoezicht is niet bedoeld om die 
verantwoordelijkheid over te nemen maar om na te gaan hoe de normadressaat met die verantwoordelijkheid omgaat. Als de 
hoeveelheid toezicht (in uren) wordt afgezet tegen de duur van de activiteiten waarop de wetten van toepassing zijn dan 
moeten we constateren dat het toezicht vaak een bescheiden steekproef vormt.  
Deze paragraaf beschrijft de methode waarmee het bevoegd gezag de beschikbare toezichtmiddelen op basis van risico’s en 
naleving verdeelt over de milieu gerelateerde wetten binnen het omgevingsrecht.  
Om de toezichtmiddelen risicogericht te verdelen zijn achtereenvolgens de volgende stappen doorlopen:  
(1) Bepalen formule  

(2) Bepalen milieuthema’s  

(3) Bepalen uitgangspunten  

(4) het bepalen Activiteiten per branche,  

(5) Inschatten van het effect,  

(6) Bepalen reductie per effect  

(7) Inschatten naleving  

(8) Bepalen controlefrequentie  

(9) Weging  
 
FORMULE  
Het risico wordt berekent aan de hand van de effecten die een activiteit heeft, per thema, op de fysieke leefomgeving gedeeld 
door het aantal maatregelen die genomen worden om dit effect te reduceren of te voorkomen (reducerende maatregelen).  
De Omgevingswet en de daaraan gerelateerde wet en regelgeving beogen een bepaald belang te beschermen. Om het beoogde 
beschermingsniveau te realiseren moeten die regels wel worden nageleefd. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd het geval te 
zijn. Vanuit het toezicht weten we in welke mate een wet wordt nageleefd. Van deze gegevens wordt gebruik gemaakt zodat de 
in te zetten capaciteit optimaal wordt afgestemd teneinde goed naleefgedrag te bewerkstelligen.  
Bovengenoemde leid tot de volgende formule: 
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BEPALEN MILIEUTHEMA’S  
In de bijeenkomst van 1 juni 2016 zijn thema’s geformuleerd op basis waarvan de effecten zijn ingeschat. Deze thema’s zijn met 
de interne werkgroep van de Omgevingsdienst Achterhoek besproken op basis waarvan de definitieve thema’s zijn 
geselecteerd. Deze thema’s betreffen: bodem, water, lucht, geluid, geur, trillingen, NUTS, afval, interne veiligheid en externe 
veiligheid. De geselecteerde thema’s zijn integraal toepasbaar en samengesteld vooruitlopend op de implementatie van de 
Omgevingswet.  
UITGANGSPUNTEN RISICOANALYSE  
In de bijeenkomst van 2016 is het niveau besproken dat als uitgangspunt dient voor de probleem en risicoanalyse. Er zijn toen 
drie niveaus gepresenteerd: brancheniveau, inrichtingsniveau en activiteitniveau. Vooruitlopend op de implementatie van de 
Omgevingswet is voorgesteld om de effecten per thema in te schatten op activiteitniveau waarbij is aangesloten op de 
activiteiten zoals beschreven in het Bor, bijlage 1 onderdeel C.  
ACTIVITEITEN PER BRANCHE  
In voorgaande bijeenkomsten zijn de effecten per activiteit ingeschat waarmee een gedetailleerde basis is gelegd voor de 
probleem- en risicoanalyse die anticipeert op de Omgevingswet. Idealiter is per inrichting inzichtelijk welke activiteiten er op de 
locatie worden uitgevoerd. Deze informatie is in de huidige situatie niet inzichtelijk en kost een substantieel hoeveelheid tijd om 
inzichtelijk te krijgen.  
Omdat er toch onderscheid is binnen de bedrijven zijn, in overeenstemming met de resultaten van de bijeenkomst van 1 juni 
2016, de activiteiten per branche ingeschat. Hierbij is aangesloten op de Gelderse branche indeling (GS-branche).  
In de bijeenkomt van 27 maart 2017 is een start gemaakt met het toekennen van activiteiten binnen een specifieke branche. In 
de daarop volgende periode is door de werkgroep van de Omgevingsdienst Achterhoek voor alle branches weergegeven welke 
activiteiten er binnen deze branches plaatsvinden. De weergave hiervan staat in de onderstaande tabel Bor-activiteiten per GS 
branche  weergegeven.  
INSCHATTEN VAN EFFECTEN  
In de bijeenkomst van 27 maart 2017 is gezamenlijk met de afgevaardigden van de partners en de Omgevingsdienst Achterhoek 
een eerste aanzet gegeven tot het inschatten van de effecten per thema per activiteit. In de daarop volgende periode zijn door 
de werkgroep van de Omgevingsdienst Achterhoek de effecten voor alle activiteiten ingeschat. Deze inschatting staat in het 
onderstaande overzicht genaamd effecten analyse.  
REDUCTIE VAN EFFECTEN  
Dat activiteiten een (negatief) effect hebben op de fysieke leefomgeving vormt de basis voor het opstellen van wet- en 
regelgeving. Wet- en regelgeving in de vorm van voorschriften en eisen, opgenomen in bijvoorbeeld: wetten, besluiten, 
regelingen, normbladen, vergunningen, etc..., worden opgesteld om het negatieve effect van een activiteit te voorkomen en/of 
zo veel mogelijk te beperken. Deze beperking kan bestaan uit een enkel voorschrift/eis maar kan ook een veelvoud van 
voorschriften/eisen betreffen.  
Toezicht is in eerste instantie erop gericht om te controleren of de voorschriften/eisen worden nageleefd. Immers het niet 
naleven van voorschriften/eisen leidt tot een verkleining van de beperking waardoor het effect op de fysieke leefomgeving 
groter is.  
Voor toezicht maakt de Omgevingsdienst Achterhoek gebruik van hulpmiddelen waaronder digitale checklisten. In digitale 
checklisten zijn de voorschriften/eisen opgenomen waarmee de naleving van de wet kan worden gecontroleerd en daarmee de 
effecten van de activiteiten. Dit systeem is in ontwikkeling wat betekent dat op moment van schrijven een deel van de 
activiteiten nog niet in de digitale checklisten zijn opgenomen.  
De komende jaren gaat de Omgevingsdienst Achterhoek de digitale checklisten verder uitwerken zodat voor alle activiteiten 
inzichtelijk is welke voorschriften/eisen er gelden. Wanneer dit gerealiseerd is kan reductie in de formule van de probleem- en 
risico analyse worden meegenomen. 
 

 
NALEVING  
Zoals eerder aangeven worden voorschriften en eisen opgesteld om het effect van een activiteit op de fysieke leefomgeving te 
reduceren. Dit zal alleen plaatsvinden wanneer de voorschriften/eisen ook worden nageleefd. Om dit te bewerkstelligen wordt 
toezicht gehouden en wordt handhaving ingezet.  
Naleving vormt dan ook een essentieel onderdeel van probleem- en risicogericht toezicht. Om deze reden wordt het risico dan 
ook afgezet tegen de naleving van regels, zie onderstaand figuur. 
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Hoe groter het risico (verticale as) en hoe slechter de naleving (horizontale as) hoe groter de frequentie waarmee het bedrijf 
wordt gecontroleerd.  
Gegevens over de naleving zijn op dit moment beperkt beschikbaar. Om deze reden is de naleving per branche ingeschat. Een 
eerste aanzet hiertoe is, in samenwerking met partners en Omgevingsdienst Achterhoek, gemaakt in de bijeenkomst van 27 
maart 2017. De inschatting per GS branche is weergegeven in bijlage 2.  
 
CONTROLEFREQUENTIE  
De frequentie waarmee controles worden uitgevoerd is afhankelijk van een tweetal factoren, te weten: het risico en het 
naleefgedrag. In omgevingsbeleidskader deel 1 zijn de risico’s en het naleefgedrag weergegeven. De risico’s en het naleefgedrag 
vormen de basis voor de bepaling van de controlefrequentie. 
De controlefrequentie voor het grijze kleurspoor wordt bepaald met behulp van de hieronder weergegeven frequentiematrix 
(figuur 2). In de frequentiematrix is met behulp van getallen weergegeven wat de toezichtfrequentie per jaar voor een branche 
of specifiek bedrijf is. In de frequentiematrix is tevens voor branches/bedrijven die een goed tot beste naleefgedrag vertonen en 
waar een laag tot laagste risico is een piepsysteem opgenomen. Dit piepsysteem houdt in dat de toezichtfrequentie voor deze 
bedrijven bepaald wordt op basis van klachtenpatronen die binnen deze branches/bedrijven voorkomen.  
Hoe de frequentiematrix moet worden toegepast is uitgewerkt in de werkinstructie: toepassen toezichtstrategie grijze 
kleurspoor. 
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De frequentie matrix is gebaseerd op het principe dat toezicht daar wordt ingezet waar dit effectief en efficiënt is. Dit punt is het 
kruispunt van het risico en het naleefgedrag in de frequentiematrix. Ten minste 1x per 4 jaar vindt een volledige actualisatie 
plaats van de probleem- en risicoanalyse en de frequentie van toezicht. Het naleefgedrag wordt meegenomen in de jaarlijkse 
evaluatie.  
De frequentiematrix is toe te passen op zowel brancheniveau als op individueel bedrijfsniveau.  
 
WEGING  
Het bevoegd gezag heeft in haar (politieke) programma’s focus aangebracht in de onderwerpen waar extra aandacht naar moet 
worden uitgegaan. Deze onderwerpen hebben mogelijk ook een relatie met de uitvoeringstaken binnen milieutoezicht.  
Dit betekent dat de probleem- en risicoanalyse ook invulling moet geven aan deze focus. In de probleem- en risicoanalyse heeft 
de partner de mogelijkheid om een weging toe te kennen aan de thema’s. 



 

 

Effecten-analyse 

 

  



 

 

Vervolg Effecten-analyse 

 

  



 

 

Vervolg Effecten-analyse  

 

  



 

 

BOR-activiteiten per GS-branche 

 



 

 

Bijlage 17 Gelderse Nalevingsstrategie 

Zie apart bijgeleverd document 

  



 

 

Bijlage 18 Produktenboek ODA 

Zie apart bijgeleverd document 

 

 

 


