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1. Inleiding 

Op 21 oktober 2008 heeft het college het Handhavingsbeleid gemeente Hillegom vastgesteld. Deze 
beleidsnotitie heeft het doel om het team Handhaving handvatten te bieden om beter met het beleid 
om te gaan. Daardoor kan er effectiever gehandhaafd worden en wordt er gedegen toegezien op het 
naleven van regelgeving. Ook ontstaat er hierdoor duidelijkheid naar de inwoners en ondernemers 
toe over de handhavingsstrategie. 

Op 12 juli 2011 heeft het college het Handhavingsprogramma 2011 gemeente Hillegom vastgesteld. 
Eenvoudig gesteld, beschrijft het programma waarop toezicht gehouden wordt en wat gehandhaafd 
wordt (op basis van prioriteitstellingen), op welke wijze de werkzaamheden uitgevoerd worden 
(thematisch of taakgericht) en wat hiervoor nodig is. 

Bij besluit van 17 mei 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders en de burgemeester 
van Hillegom aan de directeur van de Milieudienst West-Holland (thans Omgevingsdienst West-
Holland) de bevoegdheid verleend om in mandaat een aantal taken uit te oefenen met betrekking tot 
de Algemene plaatselijke verordening (APV), de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs), het  Accord  
européen relatifau transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) en het 
Vuurwerkbesluit. Dit besluit is met terugwerkende kracht op 1januari 2011 in werking getreden en 
omvat onder meer de bevoegdheid om namens het college van Burgemeester en Wethouders of de 
burgemeester van Hillegom handhavend op te treden. 

Met deze sanctiestrategie wordt aangegeven welke sanctie op welk moment wordt toegepast en hoe 
de bevoegdheid om een sanctie toe te passen wordt uitgeoefend. De bevoegdheid om een 
bestuurlijke sanctie toe te passen is vastgelegd in de Gemeentewet, de Woningwet en de Wet 
ruimtelijke ordening. De bestuurlijke sancties zelf zijn geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet 
bestuursrecht. In de bijlage is een Algemene toelichting sancties opgenomen. 

2. Taken en bevoegdheden 

De handhavingsbevoegd heden met betrekking tot de navolgende bepalingen zijn gemandateerd; 

a. gelet op het bepaalde in het Vuurwerkbesluit van 22januari 2002: 
1) artikel 2:72 APV, "Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens 

verkoopdagen"; 

b. met inachtneming van de Deelnota APV en Geluid: 
1) artikel 2:25 APV, "Evenementen" t.a.v. geluid; 
2) artikel 4:3 APV, "Kennisgeving incidentele festiviteiten"; 
3) artikel 4:6 APV, "Overige geluidhinder"; 

ten einde bodem-, weg- en milieuverontreiniging te voorkomen en ter bescherming van het 
milieu: 
1) artikel 4:9a APV, "Gevelreiniging"; 
2) artikel 5:34 APV, "Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins 

vuur te stoken"; 

d. ten aanzien van het vervoer, laden en lossen van gevaarlijke stoffen: 
1) artikel 22 Wvgs, voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan de 

aangewezen en aangeduide wegen en weggedeelten voor het laden en lossen van die 
stoffen; 

2) voorschrift 7.5.11 onder CV1 van de ADR voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen 
op een voor het publiek toegankelijke plaats binnen een bebouwde kom; 
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3) voorschrift 8.5 onder Si (4) van de ADR voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen 
op een voor het publiek toegankelijke plaats buiten de bebouwde kom. 

De wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst, waaronder het aantal 
keren en de momenten waarop controles worden uitgevoerd, is per onderdeel geregeld in de 
werkafspraken. 

3. Sanctieoverzicht 
In beginsel wordt er gesanctioneerd conform onderstaand overzicht. 

artikel 2:72 APV Ter beschikking stellen van consumenten vuurwerk tijdens de verkoopdagen (naleven 
vergunningvoorschriften) 
Uitgangspunt is een last onder dwangsom opleggen ter hoogte van € 500,00 tot € 3.000,00, met een 
maximum van € 2.000,00 tot € 12.000,00 en een redelijke begunstigingstermijn. 
In geval van acuut gevaar bestuursdwang (beëindigen verkoop), bestuurder informeren conform het 
protocol toepassen bestuursdwang en contact opnemen met regionale milieuteam politie en  PV  op 
laten maken. 

artikel 2:25 APV Evenementen (naleven geluidsnormen) 
Indien wordt vastgesteld dat tijdens een evenement in de openbare ruimte de voor dat evenement 
geldende maximale geluidsnorm wordt overtreden, wordt een waarschuwing afgegeven en dient de 
overtreding beëindigd te worden.' 
Indien de overtreding voortduurt of opnieuw plaatsvindt wordt een last onder dwangsom opgelegd 
ter hoogte van € 2.500,00 met een maximum van € 10.000,00 en een begunstigingstermijn van één 
uur. 

Artikel 4:2 APV Aanwijzing collectieve festiviteiten 
Indien wordt vastgesteld dat tijdens een collectieve festiviteit de voor die festiviteit geldende 
maximale geluidsnorm wordt overtreden, wordt een waarschuwing afgegeven en dient de 
overtreding beëindigd te worden.2  
Indien de overtreding voortduurt of opnieuw plaatsvindt wordt een last onder dwangsom opgelegd 
ter hoogte van € 2.500,00 met een maximum van € 10.000,00 en een begunstigingstermijn van één 
uur. 

artikel 4:3 APV Kennisgeving incidentele festiviteiten (naleven geluidsnormen) 
Indien wordt vastgesteld dat tijdens een incidentele festiviteit de voor die festiviteit geldende 
maximale geluidsnorm wordt overtreden, wordt een waarschuwing afgegeven en dient de 
overtreding beëindigd te worden.3  
Indien de overtreding voortduurt of opnieuw plaatsvindt wordt een last onder dwangsom opgelegd 
ter hoogte van € 2.000,00 met een maximum van € 8.000,00 en een begunstigingstermijn van één 
uur. 

artikel4:6APV Overige geluidhinder, vb. bouw/sloop/aggregaten buiten bouwplaats/werk aan spoor 
(naleving geluidsnormen) 
Indien wordt vastgesteld dat de geldende maximale geluidsnorm wordt overtreden, wordt een 
waarschuwing afgegeven en dient de overtreding beëindigd te worden. 

tenzij dit tot (openbare orde) problemen zal leiden of anderszins ongewenst is 
2  idem 1 

idem 1 
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Indien de overtreding voortduurt of opnieuw plaatsvindt wordt een last onder dwangsom opgelegd 
ter hoogte van € 1.000,00 met een maximum van €4.000,00 en een begunstigingstermijn van één 
uur. 

artikel 4:9a APV Gevelreiniging (naleving voorschriften) 
Indien het een geringe overtreding betreft die meteen en eenvoudig ongedaan is te maken wordt 
een waarschuwing afgegeven. Bij voortduring of opnieuw plaatsvinden van de overtreding, wordt 
een last onder dwangsom opgelegd van € 1.500,00 met een maximum van € 6.000,00 en een 
redelijke begunstigingstermijn. 
In geval van acuut gevaar voor het milieu bestuursdwang (werk stil leggen) totdat voorschriften 
worden nageleefd, bestuurder informeren conform het protocol toepassen bestuursdwang en 
contact opnemen met regionale milieuteam politie en  PV  op laten maken. 

artikel 5:34 APV Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken 
(naleven voorschriften) 
Indien het een geringe overtreding betreft, waarschuwing en vuur laten uitbranden. 
In geval van acuut gevaar voor het milieu bestuursdwang (vuur doven) en contact opnemen met 
regionale milieuteam politie en  PV  op laten maken. 

Artikel 22 Wvgs aanvraag ontheffing routering vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 
Indien het een geringe overtreding betreft die meteen en eenvoudig ongedaan is te maken wordt 
een waarschuwing afgegeven. Bij voortduring of opnieuw plaatsvinden van de overtreding, wordt 
een last onder dwangsom opgelegd van € 500,00 tot € 3.000,00 met een maximum van € 2.000,00 
tot € 12.000,00 en een redelijke begunstigingstermijn. 
In geval van acuut gevaar bestuursdwang (transport staken/omleiden), bestuurder informeren 
conform het protocol toepassen bestuursdwang en contact opnemen met regionale milieuteam 
politie en  PV  op laten maken. 

voorschrift 7.5.11 onder Cvi en voorschrift 8.5 onder Si (4) van de ADR toestemming laden en 
lossen w. o. vuurwerk (binnen en buiten de bebouwde kom) 
Indien het een geringe overtreding betreft die meteen en eenvoudig ongedaan is te maken wordt 
een waarschuwing afgegeven. Bij voortduring of opnieuw plaatsvinden van de overtreding, wordt 
een last onder dwangsom opgelegd van €500,00 tot € 3.000,00 met een maximum van € 2.000,00 
tot € 12.000,00 en een redelijke begunstigingstermijn. 
In geval van acuut gevaar bestuursdwang (laden/lossen stil leggen), bestuurder informeren conform 
het protocol toepassen bestuursdwang en contact opnemen met regionale milieuteam politie en  PV  
op laten maken. 

4. Bezwaar en beroep 
De gemeente Hillegom is eindverantwoordelijk en de Omgevingsdienst is 
uitvoeringsverantwoordelijk. Dit betekent dat de Omgevingsdienst verantwoordelijk is voor het 
verzamelen van de inhoudelijke en Juridische informatie en namens de gemeente optreedt bij een 
bezwaar- of beroepszaak. Als eindverantwoordelijke dient de Omgevingsdienst de gemeente tijdig 
van informatie, analyses en conclusies te voorzien zodat de gemeente deze kan toetsen aan het 
gemeentelijke beleid. 
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Bijlage 

Sancties 
De bestuurlijke sanctie is in artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht gedefinieerd. Onder een 
bestuurlijke sanctie wordt verstaan "een door een bestuursorgaan wegens een overtreding 
opgelegde verplichting of onthouden aanspraak". De bestuurlijke sancties die in de Algemene wet 
bestuursrecht zijn geregeld zijn: 
1. het uitoefenen van bestuursdwang 
2. de last onder dwangsom 
3. de bestuurlijke boete 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een vergunning of ontheffing (gedeeltelijk) in te trekken. 

Bestuursdwang 
Bestuursdwang is het door middel van feitelijk handelen en op kosten van de overtreder handhaven 
van uit de wet of andere regelgeving voortvloeiende verplichtingen van een persoon of 
rechtspersoon. Voordat tot daadwerkelijke toepassing van bestuursdwang kan worden overgegaan 
wordt een bestuursdwangbesluit genomen. Het besluit dient te worden medegedeeld aan de 
belanghebbenden, de overtreder en andere belanghebbenden. Het besluit bevat de mededeling, 
dat bestuursdwang zal worden toegepast wanneer degene die wordt aangeschreven niet binnen 
een bepaalde termijn de in het besluit omschreven maatregelen treft (de zogenaamde lastgeving). 
In spoedeisende gevallen hoeft voorafgaand aan de feitelijke toepassing van bestuursdwang geen 
besluit te worden genomen, maar wordt de overtreder hiervan achteraf schriftelijk in kennis gesteld 
door middel van het toezenden van het besluit. De kosten die een bestuursorgaan bij de uitoefening 
van bestuursdwang maakt, worden in de regel verhaald op de overtreder. 

Last onder dwangsom 
Het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het toepassen van bestuursdwang heeft tevens de 
bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom. In de dwangsombeschikking wordt 
bepaald, dat de overtreder per vastgestelde tijdseenheid, per overtreding of ineens het vastgestelde 
maximum van een geldbedrag verbeurt indien en zolang de in de beschikking gegeven last - na een 
bepaalde termijn (begunstigingstermijn) - niet wordt uitgevoerd. Na de constatering dat de last niet 
wordt uitgevoerd (overtreding) wordt de dwangsom verbeurd. Het verbeuren van de dwangsom 
levert voor de overtreder de plicht op om het aangegeven bedrag te betalen. Door middel van een 
inningsbrief wordt het bedrag ingevorderd. Naast de plicht tot betaling blijft de overtreder verplicht 
tot herstel van de onrechtmatige toestand of beëindiging van de overtreding. 

Intrekking van vergunning of ontheffing 
Het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning of ontheffing te verlenen kan deze beschikking 
geheel of gedeeltelijk intrekken, indien niet overeenkomstig die vergunning of ontheffing is of wordt 
gehandeld, dan wel indien aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of voor de 
houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet worden 
nageleefd. Intrekking van een vergunning of ontheffing zal slechts in uitzonderlijke gevallen 
plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer opzettelijk en herhaaldelijk ernstige overtredingen plaatsvinden 
en indien andere instrumenten geen effect sorteren. Na intrekking van een vergunning of ontheffing 
kan het bestuur door middel van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom de 
activiteiten, die dan illegaal zijn geworden, doen beëindigen. Dit traject zal altijd vooraf worden 
afgestemd met de bestuurder. 

Bestuurlijke boete 
De bestuurlijke boete wordt niet gebruikt, omdat de uitvoeringslasten te groot zijn en de toepassing 
van de bestuurlijke strafbeschikking een beter alternatief vormt. De gemeente Hillegom werkt sinds 



1 januari 2011 met de bestuurlijke strafbeschikking en heeft BOA's aangesteld. De Omgevingsdienst 
werkt hier (nog) niet mee, maar onderzoekt wel de mogelijkheden voor de toekomst. 

Te volgen strategie 
Voor de keuze van de sancties en de te volgen strategie is aangesloten bij de notitie 
"Kernvoorschriften handhavingsstrategie 2010" van de Omgevingsdienst (vastgesteld in het  MT  d.d. 
28 september 2010). De Omgevingsdienst heeft als uitgangspunt dat alle toezichthouders 
overtredingen van de kernvoorschriften op dezelfde manier handhaven. Deze notitie beschrijft de 
werkwijze. Een eenduidige werkwijze voorkomt willekeur en zorgt ervoor dat de kernovertredingen 
in het werkgebied goed kunnen worden gemonitord. De monitorgegevens worden gebruikt voor de 
evaluatie en actualisatie van het handhavingsplan. Ook kan de Omgevingsdienst hiermee 
veelvoorkomende kernovertredingen achterhalen, analyseren en aanpakken. 

De Omgevingsdienst gebruikt voor het handhaven van overtredingen vier verschillende 
handhavingsschema's. Voor elk schema geldt een handhavingsstrategie. 

Schema Soort overtreding Omschrijving overtreding Handhavingsstrategie 
Schema l Niet-kernovertreding Alle overtredingen die niet als Hersteltermijn geven 

kernvoorschrift zijn benoemd 
Schema 2 Kernovertreding u 	Niet doelbewust, en Hersteltermijn geven 

• 	Incident, en 
• 	Gering van omvang  

Schema 3 Kernovertreding • 	Doelbewust, of Geen hersteltermijn geven: 
• 	Geen incident, of voornemen dwangsom met redelijke 
• 	Niet gering van omvang begunstigingstermijn4  uit. Na 

verstrijken zienswijzetermijn 
dwangsom-beschikking uit. 

Schema 4 Kernovertreding • 	Acuut milieugevaar Direct bestuursdwang toepassen 

In principe volgt de Omgevingsdienst het schema dat aan een kernovertreding is verbonden. Als 
echter in de praktijk blijkt dat er reden is om hiervan gemotiveerd af te wijken, is dit mogelijk. De 
Omgevingsdienst probeert in zo'n geval maatwerk te leveren, dit gaat altijd in overleg met de 
leidinggevende en moet schriftelijk gemotiveerd worden. De Juridische afdeling kan hierbij 
ondersteuning bieden. Deze werkwijze is ook uitgangspunt van de Landelijke Strategie 
Milieuhandhaving. Bij herhaling van een kernovertreding geldt niet het aangegeven schema, maar 
een schema hoger. 

Formulering last, hoogte dwangsom en begunstigingstermijn 
Formulering last 
De last moet gericht zijn op herstel van de overtreding en/of voorkomen van toekomstige 
overtredingen. Er is sprake van een overtreding indien een verplichting of verbod niet wordt 
nageleefd. De formulering van de overtreding is daarom leidend voor de formulering van de 
lastgeving. De last moet zo worden geformuleerd dat deze proportioneel is en dat de overtreder kan 
kiezen voor de minst belastende manier om de overtreding te beëindigen. Soms verzet de vereiste 
spoed zich ertegen om eerst een schriftelijk sanctiebesluit te nemen. In situaties waarin sprake is van 
ernstig en acuut gevaar voor mens of milieu heeft de toezichthouder de bevoegdheid om een 
mondelinge last uitvaardigen. Het sanctiebesluit zal dan later op schrift worden gesteld en 
schriftelijk worden bekend gemaakt. 

4 1n de notitie 'Handhaving - hoogte dwangsom' wordt per overtreding indicatief aangegeven wat een redelijke 
begunstigingstermijn is en wat de hoogte van de dwangsom is. Het document maakt onderdeel uit van het vastgestelde 
handhavingsplan. 



Een sanctiestrategie dient zoveel mogelijk transparantie te bieden over de hoogten van de 
dwangsommen en de lengtes van begunstigingstermijnen. De concrete omstandigheden in het ene 
geval kunnen echter verschillen met die in een ander geval. Het gaat er steeds om dat de betrokken 
belangen zorgvuldig worden afgewogen. 

Hoogte van de dwangsom 
Op grond van artikel 5:32, vierde lid, van de Awb moet de hoogte van de dwangsom in redelijke 
verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van het 
opleggen van de dwangsom. De hoogte van de dwangsom wordt bepaald aan de hand van alle 
relevante factoren. In ieder geval moet het bedrag belangrijk hoger zijn, dan het economisch 
voordeel dat met de overtreding wordt behaald. Het moet aantrekkelijker zijn de overtreding 
ongedaan te maken dan de dwangsom te betalen. In de beschikking moet ook het maximumbedrag 
worden bepaald. Als dit bedrag is bereikt wordt geen dwangsom meer verbeurd. Indien blijkt dat de 
overtreding voortduurt na het bereiken van het maximum bedrag, dan wordt opnieuw een last onder 
dwangsom opgelegd met een hoger bedrag of wordt bestuursdwang toegepast. Betaling van de 
dwangsom ontslaat de overtreder niet van de verplichting om de overtreding ongedaan te maken. 
Het na de begunstigingstermijn voldoen aan de dwangsom ontslaat de overtreder niet van de 
verplichting om de dwangsom te betalen. Verbeurde dwangsommen worden in beginsel altijd 
ingevorderd. Dit geldt ook indien na de daartoe gestelde termijn alsnog aan de lastgeving wordt 
voldaan. Hiermee wordt voorkomen dat de geloofwaardigheid en daarmee de effectiviteit van het 
instrument van de last onder dwangsom teniet wordt gedaan. 

Begunstigingstermijnen 
Een sanctiebeschikking bevat een begunstigingstermijn waarbinnen een eind gemaakt moet zijn aan 
de overtreding om de sanctie alsnog te ontlopen. De termijn begint te lopen na de inwerkingtreding 
van de beschikking. De volgende factoren spelen een rol bij het bepalen van de lengte van een 
begunstigingstermijn: 
• 	De begunstigingstermijn van een sanctiebesluit wordt enerzijds zo vastgesteld dat deze recht 

doet aan het algemene belang dat met handhaving is gediend en de belangen van derde 
belanghebbenden. De termijn wordt anderzijds zodanig vastgesteld dat de overtreder 
redelijkerwijs in staat kan worden geacht om aan de lastgeving te voldoen. 
In principe wordt gekozen voor een zo kort mogelijke termijn waarbinnen aan de last kan worden 
voldaan. De termijn moet echter wel zodanig zijn, dat het praktisch haalbaar is om aan de last te 
kunnen voldoen. Bij acuut gevaar voor de leefomgeving zal een korte termijn moeten gelden 
voor het ongedaan maken van de overtreding. 
De termijn is afhankelijk van de aard van de overtreding. 
- 	er kan in principe met een korte termijn worden volstaan bij gedragsvoorschriften (een 

handelen of nalaten). 
- 	in het algemeen is een langere termijn nodig bij het aanbrengen van voorzieningen. 

De termijn mag niet zodanig lang zijn, dat sprake is van (impliciet) gedogen van de 
overtreding. 

Op grond van de genoemde factoren zal een begunstigingstermijn eerder een kwestie van dagen of 
weken zijn, dan van maanden. Omdat de wetgeving op dit punt niet duidelijk is, wordt altijd een 
begunstigingstermijn gegeven. Ook in geval van overtreding van bijvoorbeeld gedragsvoorschriften, 
waarbij een bedrijf zijn personeel moet instrueren om aan de voorschriften te voldoen. De 
begunstigingstermijn kan in een dergelijk geval uiterst kort zijn (enkele uren tot een dag). 

Effectuering sanctie 
Indien binnen de gestelde termijn niet aan de lastgeving van het sanctiebesluit is voldaan, ontstaat 
van rechtswege de bevoegdheid om de dwangsom in te vorderen of om bestuursdwang toe te 
passen en de kosten daarvan te verhalen. 
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