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T.a.v. erfafscheidingen geldt dat handhavend wordt opgetreden in gevallen waarin door de 
gemeente zelf een overtreding geconstateerd wordt, danwel een melding van een mogelijke 
overtreding wordt ontvangen. Alvorens actie te ondernemen wordt de feitelijke situatie 
onderzocht. Soms wordt daarbij gebruik gemaakt van eigen materiaal dat beschikbaar is in 
onze systemen, soms van materiaal van derden. Als deze informatie onvoldoende is, gaat 
onze inspecteur Bouw- en woningtoezicht ter plaatse kijken en maakt zo nodig foto’s. Indien 
het gaat om een vermoeden van strijdig gebruik is vaak een onderzoek ter plaatse 
noodzakelijk om te kunnen vaststellen wat het daadwerkelijk gebruik is dat niet in 
overeenstemming is met de bestemming.

Indien sprake lijkt te zijn van strijdig gebruik wordt gehandeld conform het in maart 2019 
vastgesteld VTH-beleid.

7.2.2 Interventiestrategie
Hoe reageert de gemeente op geconstateerd naleeftekort. Sturing op naleving kent drie 
niveaus,
afhankelijk van het motief van de overtreder en het gevolg voor de leefomgeving:
- informeren en communiceren,
- adviseren en corrigeren,
- dwang.
Sturen op naleving gebeurt met controles, afspraken en hercontroles. De toezichthouder 
constateert
naleeftekort en bepaalt in overleg met de overtreder hoe en wanneer dat wordt beëindigd. 
Die afspraak is de basis voor een hercontrole. Doelstelling is om 70% van de 
geconstateerde naleeftekorten op deze wijze af te doen.

7.2.3 Sanctiestrategie
Na de hercontrole bepaalt de toezichthouder - bij de overige 30% - of het stappenplan 
handhaving wordt gevolgd. Doelstelling is om slechts in 10% van de gevallen daadwerkelijk 
te moeten overgaan tot het opleggen van een sanctie. Het belang voor de leefomgeving 
staat voorop.

Concreet betekent dit dat indien een overtreding is geconstateerd, de betrokkene schriftelijk 
wordt geïnformeerd. Dit is een belangrijke stap omdat de betrokkene in de veronderstelling 
kan verkeren dat (bijv.) een erfafscheiding zonder vergunning mocht worden gebouwd. 
Daarna wordt tevens aangegeven welke normen van toepassing zijn en wordt gevraagd of 
betrokkene bereid is medewerking te verlenen aan een feitelijke wijziging danwel (indien 
mogelijk) legalisering van de situatie. In een groot aantal gevallen vindt contact plaats tussen 
betrokkene en de gemeente. De werkwijze is er derhalve op gericht eerst de mogelijkheid 
van een (passende en gedragen) oplossing te verkennen alvorens bestuurlijke 
handhavingsmiddelen worden overwogen of ingezet. 

Indien betrokkenen echter niet bereid zijn tot medewerking zoals geschetst, start de 
volgende fase van de handhaving na overleg met de portefeuillehouder. De mogelijkheid 
bestaat bijvoorbeeld om een last onder dwangsom op te leggen om binnen de 
begunstigingstermijn een einde aan de overtreding te maken. Mocht betrokkene zich daarin 
niet kunnen vinden, dan staat daartegen rechtsmiddelen open. 


