Handhaving
Nr.
Vraag + antwoord
1
Een gemeente wil bodemonderzoek gaan verrichten om te onderzoeken of afval in de bodem is
gebracht en daartoe bestuursdwang toepassen. Kan de gemeente de kosten voor het onderzoek via
bestuursdwang verhalen op het bedrijf?
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Nee, want de kosten voor bestuursdwang dekken niet de kosten die gemaakt zijn voordat een
dwangsombeschikking wordt opgelegd.
Mag bestuursdwang aangezegd worden als er nog geen overtreding plaatsvindt maar het
bestuursorgaan wel vermoedt dat een overtreding zal gaan plaatsvinden? (preventieve dwangsom)
Ja, hoewel artikel 5:21 Awb niet de mogelijkheid voor het nemen van een zodanig besluit lijkt te bieden
is die mogelijkheid er inmiddels wel als er: sprake is van een klaarblijkelijk gevaar van een op zeer
korte termijn te verwachten overtreding van een voorschrift.
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Heeft een overtreder recht op een begunstigingstermijn bij het opleggen van een last onder
dwangsom?
Nee. Indien de overtreding onmiddellijk gestaakt kan worden, is een begunstigingstermijn niet
noodzakelijk.
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Hoe kan een dwangsom worden opgelegd aan een inrichtinghouder die continu dezelfde overtreding
pleegt?
Een dwangsom kan per tijdseenheid of per overtreding worden opgelegd. In een geval waarin een
overtreding een continu karakter draagt dient een dwangsom per tijdseenheid te worden opgelegd,
zodat een dwangsom verbeurt indien in die periode een overtreding is geconstateerd
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Zijn er regels waaraan het legitimatiebewijs van een toezichthouder moet voldoen?
Ja, zie: Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
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Mogen door de Minister aangewezen toezichthouders ook toezicht houden bij inrichtingen waarvoor
een gemeente of provincie het bevoegd gezag is?
De toezichthouders die door de Minister zijn aangewezen mogen de bevoegdheden van artikel 5:15 tot
en met artikel 5:19 van de Awb in principe overal toepassen voor zover dit redelijkerwijs voor de
vervulling van hun taak nodig is. Dus ook in inrichtingen waarvoor een gemeente of provincie het
bevoegd gezag is.
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Aan wie moet de aanzegging bestuursdwang worden gericht?
Aan degene die het te handhaven voorschrift daadwerkelijk heeft geschonden.
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In welke gevallen is gedogen toegestaan?
Uitgangspunt is dat regels, en dus ook milieuregels, dienen te worden gehandhaafd.
Het gedogen van overtredingen is slechts in uitzonderingssituaties acceptabel.
Mag het bevoegd gezag zelf bepalen welk handhavingsmiddel ze gebruikt om een overtreding
ongedaan te maken?
Nee, het bevoegd gezag heeft niet altijd de keuze tussen het opleggen van een dwangsom en het
aanzeggen van bestuursdwang. Ingevolge artikel 5:32 lid 3 Awb wordt niet gekozen voor het opleggen
van een dwangsom als het belang dat het betrokken voorschrift dient te beschermen zich er tegen
verzet.
Een dwangsom is niet mogelijk indien bijvoorbeeld bij een lozing van zeer milieugevaarlijke stoffen niet
het risico gelopen kan worden dat de overtreding, ondanks de dwangsom, wordt voortgezet. Er dient
dan bestuursdwang toegepast te worden.
Wat wordt onder handhaving van de milieuwetgeving verstaan?
Onder handhaving van de milieuwetgeving wordt verstaan het door controle en door toepassen (of
dreigen daarmee) van administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen
bevorderen dat algemeen en individueel geldende rechtsregels en voorschriften op milieugebied
worden nageleefd.
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Wat zijn kernbepalingen?
Kernbepalingen zijn die bepalingen die binnen de regeling of vergunning waarvan zij deel uitmaken, de
kern vormen van de bescherming van de belangen waartoe die regeling of vergunning strekt.
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Is de concentratie asbest in asbesthoudende materialen van belang voor de vraag of het
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Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is?
Ja. Afhankelijk van de concentratie
asbest/aspx/get.aspx?xdl=/views/infomil/xdl/page&ItmIdt=28769&SitIdt=111&VarIdt=46&p
opup=popupextra in het materiaal zijn bepaalde beleidsregels behorende bij het
Arbeidsomstandhedenbesluit van toepassing.
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Hoe beoordeel ik welk risico een bedrijfsactiviteit heeft voor de bodem?
Met de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) kan de vergunningverlener beoordelen welke
combinatie van maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar bodemrisico leidt. Dat betekent
dat de kans op belasting van de bodem door in de inrichting gebruikte stoffen in principe nihil is.
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Waar kan ik vinden wie er bevoegd gezag is op een bepaalde locatie?
http://www.bodemloket.nl/
De bodemsaneringsoperatie wordt aangestuurd door de 12 provincies en door 29 grote gemeenten die
dezelfde status als de provincie hebben. Het kan voorkomen dat u een gemeente of provincie treft die
haar gegevens nog niet op Bodemloket heeft gezet. In dat geval kunt u voor de gewenste
bodeminformatie rechtstreeks met de betreffende provincie of gemeente contact opnemen. Wie
bevoegd gezag is in uw omgeving kunt u op de site opzoeken. Naast deze overheidsinstanties kan het
voorkomen dat andere instanties zoals kleinere gemeenten óók bodeminformatie bezitten. Deze
informatie wordt voorlopig niet op deze website getoond. U kunt daarom voor een compleet beeld ook
uw gemeente raadplegen.
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Wat wordt bedoeld met flankerend beleid?
Het feit dat naast dat het bestuur haar bestuursrechtelijke handhaving inzet in afstemming met het
Openbaar Ministerie dit de strafrechtelijke mogelijkheden benut. Dat kan zijn door een
waarschuwingsbrief of door het inzetten van het strafrechtelijke instrumentarium.
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Wat doe ik als een grondstroom zich buiten mijn jurisdictie begeeft?
Ketenhandhaving is hier de gewenste oplossing. Organiseer de samenwerking met de schakels voor
en achter je in de keten. Maak een ketenanalyse en zet de toezichtcapaciteit in op de meest kritische
punten.
Welke verwachting mag ik hebben als ik een collega overheid aanspreek op samenwerking.
Het is altijd lastig om capaciteitclaims op collega’s te leggen. Door de keten te organiseren en over
prioriteiten afspraken te maken, kan de inzet van de overheid effectief worden gemaakt.
Wanneer is het gewenst en pv op te maken?
In beginsel indien kernbepalingen worden overtreden (zie HUM grondstromen), of indien de rechtsorde
zodanig wordt verstoord dat strafrecht een goed en rechtvaardig instrument is.
Hoe en door wie laat ik een pv opmaken?
Binnen je eigen organisatie laat je dit door een BOA doen, of anders door een agent van het RMT.
Indien bodem onderwerp is binnen het handhavingsprogramma kan en mag je op de medewerking van
de politie rekenen. Vooraf maken van samenwerkingsafspraken is aan te bevelen..
Heeft handhaven via bestuursrecht of strafrecht de voorkeur?
Beide wegen sluiten elkaar niet uit en kunnen samen optrekken (ritsmethode). Maak een analyse van
het probleem en bepaal hoe je als overheid (één overheidsgedachte) zo effectief mogelijk kan
optreden. Bepaal aan de hand daarvan je instrumentenmix
Hoe handhaaf ik als ik zie dat een uitvoerder zich niet houdt aan zijn certificaat, een BRL of een NENnorm?
Voor het geval zelf kan je handhaven via de beschikking op de locatie. Daarnaast is het informeren van
de C.I. en/of de RvA zeer aan te bevelen. Die hebben een verantwoordelijkheid in het private toezicht
en schroom niet hen daarop aan te spreken.
Mijn eigen bestuur is initiatiefnemer, bijvoorbeeld via de herinrichting van een openbaar gebied. Hoe ga
ik dan om met geconstateerde overtredingen?
Het handhaven eigen dienst wordt behandeld in de landelijke sanctiestrategie. Zorg dat je
milieubestuurder en de bestuurder verantwoordelijk voor de ontwikkeling goed op de hoogte zijn. Bij
kernbepalingen wordt ook direct het OM geïnformeerd.
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Hoe openbaar mogen overtredingen van de eigen dienst worden gemaakt?
De sanctiestrategie geeft aan dat de brief waarin de overtreding wordt gemeld een behandeling krijgt
die open staat voor democratische controle. Je hoeft dus niet mee te werken aan het stil houden van
deze overtredingen.
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Hoe ga ik er mee om als men mij onder druk zet omdat mijn toezicht stagnerend werkt en naar men
beweert niet de kern van het probleem raakt?
U blijft hieronder stoïcijns! Uw werk is het vaststellen en rapporteren van overtredingen. Het is aan uw
bestuurder om de ernst en de proportionaliteit van de maatregelen te wegen. Het feit dat een
vergunning niet deugt of slecht onderhouden is mag niet op u worden afgeschoven. De beschikking is
voor u een normdocument; anderen hebben de verantwoordelijkheid dit te onderhouden.
Ook al is iets een kernovertreding, dan kunnen er nog altijd redenen zijn begripvol (niet) op te treden.
Hoe pak je dat aan?
Iets is niet voor niets een kernbepaling, dus gestrengheid is op zijn plaats. U kan echter volstaan met
een eerste keer waarschuwen indien:
- de overtreding niet doelbewust is en
- een kennelijk incident is en
- gering van omvang is en
- de overtreder overigens goed nalevend is en
- direct maatregelen heeft getroffen
In iedere situatie is direct optreden uw professionaliteit.
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