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1.

Inleiding

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders
jaarlijks bekend maakt op welke wijze het komende jaar uitvoering zal worden gegeven aan het beleid
(uitvoeringsprogramma). Daarnaast bepaalt het Bor dat jaarlijks een verslag moet worden gemaakt van de
handhavingsactiviteiten. Het Jaarverslag fysieke leefomgeving 2016 richt zich op toezicht en handhaving op de
gebieden milieu, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, een aantal bijzondere wetten en de
Algemene Plaatselijke Verordening (Apv).
Het Jaarverslag fysieke leefomgeving is een belangrijk sturingselement in de beleidscyclus; er wordt
gerapporteerd in hoeverre de doelen uit het programma en het ‘Handhavingsbeleid gemeente Coevorden 20142018’ zijn behaald.

1) Bijlage 1: Prioriteitenlijst gemeente Coevorden 2014 - 2018
2) IBT is de toezichttaak die de provincie heeft ten aanzien van de uitvoering van de wettelijke taken door
de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
1

2.

Borging van middelen

(Bor - artikel7.5)

2.1.
Formatie
Toezicht en handhaving werd in 2016 uitgevoerd door 1 juridische kwaliteitsmedewerker handhaving en 1
bouwinspecteur in vaste dienst. Evenals voorgaande jaren is voor 16 uur per week extra (bouwtoezicht-)
capaciteit ingehuurd.
De Rijksvergoeding voor beschikkingen die door een gemeentelijke BOA worden opgelegd zijn per 1 januari
2015 stopgezet. Desondanks hebben we in 2016 in Coevorden 2 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA)
4 uur per week ingezet voor het toezicht en de controle op de naleving van de APV. Deze BOA’s worden
ingehuurd bij Stichting Veiligheidszorg Drenthe.
2.2.
Functionele bevoegdheden
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van toezichthouders en handhavers liggen vast in het Algemeen
ondermandaatbesluit Coevorden 2016, gewijzigd op 10 januari 2017, en het Generiek functieboek gemeente
Coevorden” (2009 met de functieprofielen en competentieprofielen.
2.3.
Evaluatie van het handhavingsbeleid (Bor - Artikel 7.7 lid 2)
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 en de komst van een nieuw college van burgemeester en
wethouders hebben we in 2014 het handhavingsbeleid vastgesteld. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van
de ervaringen die in eerdere jaarverslagen zijn opgetekend. Door middel van het jaarverslag wordt ook het
nieuw vastgestelde handhavingsbeleid geëvalueerd door een toetsing aan de praktijk. Het beleid geldt voor de
huidige zittingsperiode van het college van burgemeester en wethouders.
2.4.
Evaluatie van de afspraken met andere overheden (Bor - Artikel 7.7 lid 1.c)
Er is op veel fronten samengewerkt met andere overheden, zoals de politie, de sociale recherche,
woningbouwcorporaties, Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en de GGD. Met ingang van 1 januari 2014 voert
de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)namens Coevorden alle milieutaken uit. Per 1 januari 2016 is
het gemeentelijk accounthouderschap RUD belegd in het team Omgevingsontwikkeling. We hebben in 2016
regelmatig afstemmingsoverleg gevoerd met de RUD-accounthouder voor Coevorden. Met de politie hebben
we een aantal controles zowel in 2015 als in 2016 uitgevoerd en werd door de bouwtoezicht-ambtenaar
deelgenomen aan acties in het kader van drugsbeleid. Dit heeft geleid tot het opleggen van een last onder
bestuursdwang in (2015) waarbij de woning voor een periode van 3 maanden is gesloten. Daarnaast trad de
politie ook strafrechtelijk op tegen de tijdens die acties geconstateerde overtredingen.
In samenspraak met het RIEC1 Noord hebben we in 2015 en 2016 een aantal handhavingstrajecten voorbereid
en uitgevoerd waarbij werd samengewerkt met de Belastingdienst, Sociale Recherche, de politie en de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Dit heeft geleid tot diverse bestuursrechtelijke maatregelen die door
gemeentelijke bestuursorganen zijn opgelegd. Daarnaast hebben de genoemde samenwerkingspartners ook
eigen handhavingstrajecten in gang gezet. Bij de controle in 2016 is geen hennepplantage aangetroffen.
2.5.
Calamiteitenpiket Bor artikel 7.5
Om 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn beschikte de gemeente ook in 2016 over een
regeling waarbij alle meldingen gemeld en ook onderzocht kunnen worden. Voor milieucalamiteiten werd
gebruik gemaakt van de piketregeling die de RUD daarvoor heeft vastgesteld.

1) Regionaal Informatie en Expertise Centrum: een informatieknooppunt op basis van een convenant
tussen politie, Openbaar Ministerie, Gemeentes, Provincies, Belastingdienst, FIOD en andere overheden
gericht op een integrale casusgerichte aanpak.
2

3.

Milieutaken

3.1.
Uitvoering milieutaken - Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Artikel 21.1.van de Wet Milieubeheer bepaalt dat jaarlijks een verslag aan de gemeenteraad moet worden
gedaan over de uitvoering van de hoofdstukken 8, 13 en 18 en paragraaf 14.1. Met betrekking tot inrichtingen,
procedures en coördinatie bij vergunningen en ontheffingen. Per 1 januari 2014 zijn de milieutaken op
het gebied van vergunningverlening maar ook toezicht en handhaving overgegaan naar de Regionale
Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD. In dit hoofdstuk vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van
het programma RUD 2016. Wettelijk gezien blijft het bevoegd gezag over deze taken bij de gemeente. De
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van toezicht en handhaving liggen vast in het ‘Mandaatbesluit
milieutaken directeur RUD Drenthe’, vastgesteld op 17 december 2013.
De RUD werkt op basis van een eigen jaarprogramma, waarvoor de gemeente Coevorden voor haar
grondgebied input heeft geleverd. Voor het uitvoeren van de vergunningverlening en handhavingstaken van
milieu-inrichtingen is gebruik gemaakt van het inrichtingenbestand milieu. Het inrichtingenbestand in het
kader van de Wet milieubeheer is een actueel bestand van bedrijven, dat bedrijven volgens VNG handreiking
‘Bedrijven en milieuzonering’ in categorie 0-6 zijn verdeeld en dit bestaand geeft ook inzicht in de situering
van risicovolle objecten. De handreiking onderscheid 6 milieucategorieën: van heel licht tot heel zwaar
(milieucategorie 6). Hoe meer milieubelasting een inrichting veroorzaakt hoe hoger de categorie-indeling. Met
feitelijke milieubelasting wordt hier bedoeld dat rekening gehouden wordt met de omgeving van het bedrijf,
het veiligheidsaspect (opslag van gevaarlijke stoffen) en het milieugedrag van een bedrijf. In de laagste
categorie zit bijvoorbeeld de woonfunctie en in de hoogste categorie zit olieraffinaderij of kerncentrale. In de
handreiking is in bijlage 1 een lijst opgenomen met ruim 600 verschillende typen bedrijvigheid, elk met een
eigen milieucategorie.
In 2015 is door de RUD het inrichtingenbestand geactualiseerd. De reden hiervan is dat de RUD medio 2016 via
een eigen zaaksysteem, het LeefOmgevingsSysteem (LOS) werkt. Alle deelnemers in de gemeenschappelijke
regeling RUD hebben daarmee een actueel inrichtingenbestand. Uit de gegevens van de RUD blijkt dat het
inrichtingenbestand voor de gemeente Coevorden zoals in de onderstaande schema is aangegeven is ingericht.
Tabel: Onderverdeling van het inrichtingenbestand Coevorden
Urgentieklasse gebaseerd
VNG 1999

Aantal inrichtingen

Vergunningsplichtig
totaal

Meldingsplichtig
totaal

Categorie 0

269

77

1108

Categorie 1

243

Categorie 2

621

Categorie 3

80

Categorie 4

12

Geen categorie

258

De RUD maakt periodiek (conform de afspraken met alle deelnemers in de gemeenschappelijke regeling)
eigen jaarverslag over de uitvoering van vergunningverlening-toezicht en handhavingstaken. Als bijlage 1
zijn drie rapportages van de RUD voor 2016 bijgevoegd en deze bijlage maakt daarmee onderdeel uit van het
jaarverslag integrale handhaving 2016 die hier verder niet wordt herhaald.
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4.

Bouwen en RO

Het controleren van alle bouwactiviteiten is niet mogelijk. Prioriteitstelling is daarom noodzakelijk. Constructieve
veiligheid en brandveiligheid hebben daarbij de hoogste prioriteit. Onder het thema bouwen vallen de controles
voor de omgevingsvergunningen, illegale bouw en gebruik (bestemmingsplan).
4.1.
Controle verleende omgevingsvergunningen
Onder deze controles vallen in ieder geval de controles van de bouwkundige veiligheidsaspecten (sterkte,
stijfheid en stabiliteit van de constructie) en brandveiligheidsaspecten. Doelstelling is om bij alle
bouwactiviteiten, waar een omgevingsvergunning voor nodig is, controle op de constructieve veiligheid uit te
voeren op basis van de goedgekeurde constructieberekeningen en constructietekeningen. Bouwwerken waarvan
de aanvang van de bouwwerkzaamheden bij de gemeente is gemeld, worden altijd gecontroleerd.
Naast het toezicht op de constructieve veiligheid worden bij elke verleende omgevingsvergunning
toezichtcontroles gehouden met betrekking tot de naleving van voorschriften uit het Bouwbesluit,
bestemmingsplan, Wet ruimtelijke ordening en wordt tevens getoetst of niet is afgeweken van de verleende
vergunning. Het toezicht op bouwwerken waarbij de risico’s minder groot zijn heeft lage prioriteit. Het gaat hier
onder meer om dakkapellen, de wat kleinere bijgebouwen en aanbouwen aan de achterzijde. Deze bouwwerken
zijn, sinds de invoering van de Wabo, in veel gevallen vergunningsvrij. Wel moeten deze bouwwerken voldoen
aan de eisen die zijn gesteld in het Bouwbesluit. Brandveiligheid blijft erg belangrijk.
Sinds 2013 zijn in totaal 711 omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen verleend.
2013

2014

2015

2016

167

183

195

166

In 2016 zijn in totaal 360 bouwcontroles uitgevoerd waarvan 200 gereed meldingen. Deze controles betroffen
net als de voorgaande jaren nieuwbouw en bestaande bouw (aanbouw/verbouwingen). In overleg met de
toezichthouder heeft de overtreder een aanvraag voor een vergunning ingediend, of is het bouwwerk alsnog
aangepast aan de eerder verleende vergunning.
Illegale bouw
De toezichthouders hebben zoals gebruikelijk tijdens hun rondes door de gemeente
gecontroleerd op eventuele gevallen van illegale bouw. In 2016 ging het om 18 illegale activiteiten. De
bouw van illegale in aanbouw zijnde bouwwerken is in 4 gevallen direct stilgelegd. Na het stilleggen van de
bouw is het onderzoek verricht naar mogelijke legalisatie van de bouwwerkzaamheden. Uit het onderzoek is
gebleken dat legalisatie pas na aanpassing van het bouwplan mogelijk is, en in andere gevallen niet mogelijk
is. Wanneer blijkt dat legalisatie van de bouwwerkzaamheden mogelijk is, is de eigenaar verzocht om een
omgevingsaanvraag voor de betreffende activiteiten in te dienen. In andere gevallen is een voornemen last
onder dwangsom verzonden met het verzoek om overtredingen te beëindigen.
Monumenten
In 2016 hebben zijn drie rijksmonument gecontroleerd. De controles zijn uitgevoerd naar aanleiding van
klachten en de verleende vergunning. Uit de controle is gebleken dat de eigenaar van het rijksmonument de
werkzaamheden zonder een omgevingsvergunning heeft uitgevoerd. Onmiddellijk is een bouwstop opgelegd.
Samen met de eigenaar zijn gesprekken gevoerd i.v.m. de legalisatie of de gewijzigde situatie naar de
oorspronkelijke toestand te brengen.
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Intrekking omgevingsvergunning
In 2016 zijn geen omgevingsvergunningen ingetrokken.
Vergunningsvrije bouwwerken
Controles op vergunningsvrij bouwen hebben ook dit jaar weer plaatsgevonden tijdens de
reguliere inspectierondes maar vooral naar aanleiding van vragen/meldingen.
Buitengebied/strijdigheid bestemmingsplannen
De bouwtoezichthouders hebben gedurende het hele jaar toezicht gehouden op illegale bouw en strijdig
gebruik in het buitengebied. Dit om nieuwe strijdige situaties te voorkomen en/of direct aan te pakken. Verder
hebben de toezichthouders een aantal inventariserende controles uitgevoerd voor het project “Actualisatie
bestemmingsplannen voor kernen”.
Composteerbedrijf Meringa aan de Berkmeerweg te Dalerpeel
In het buitengebied Coevorden aan de Berkmeerweg (de voormalige ‘NAM- locatie’) te Dalerpeel is sinds
2001 het composteerbedrijf Meringa gevestigd. Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe (hierna
GS) heeft in overleg met de eigenaar van het bedrijf en het gemeentebestuur van Coevorden aan de
eigenaar een milieuvergunning verleend voor een periode van 5 jaar, voor het vestigen van een kleinschalig
composteerbedrijf dat maximaal 7.000 ton per jaar aan groenafval verwerkt. De vestiging van het
composteerbedrijf op dit perceel was in strijd met het destijds vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebieden
Dalen’ 1998 en met de bestemming ‘Agrarische Kultuurgrond – onbebouwd’. Gezien het feit dat voor het
vestigen van dit bedrijf in de periode van 2 mei 2001 t/m 2 mei 2006 geen geschikte locatie was gevonden zijn
in de loop van jaren vaak overleggen tussen de provincie, de gemeente en de eigenaar gevoerd om voor dit
bedrijf een geschikte locatie te vinden.
In 2010 zijn alle bestemmingsplannen van het buitengebied van de vijf voormalige gemeenten herzien en
is de bestemming ‘Agrarisch’ van de composteerlocatie in het nieuwe bestemmingsplan in de bestemming
“Bedrijf’ gewijzigd. Volgens GS is de bestemming ‘Bedrijf’ in strijd met de provinciale Omgevingsverordening
en de Omgevingsvisie. Daarom heeft GS op 7 maart 2014 een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan
ingediend en heeft GS conform artikel 3.8. zesde lid Wro/-en artikel 4.2, eerste lid van de Wro, op 15 januari
2015 tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Coevorden’ aan de gemeenteraad een reactieve
aanwijzing gegeven. Tegen de reactieve aanwijzing heeft zowel de gemeenteraad als de eigenaar van het
bedrijf het beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 februari 2016 uitspraak nummer
201502120/1/R4 gedaan en de beroepen ongegrond verklaard. Dit betekent dat de reactieve aanwijzing
onherroepelijk is geworden en herleeft voor dit perceel het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dalen 2004’ en de
bestemming ‘Veenontginningen’. Gezien het feit dat het bedrijf geen geldige omgevingsvergunning heeft en niet
op de huidige locatie kan blijven, is een onderzoek gedaan of dit bedrijf op een bedrijventerrein binnen onze
gemeente gevestigd kan worden. Ondanks dat het bedrijf geen vergunning heeft is het bedrijf qua capaciteit
van verwerken van groenafval gegroeid, van 7.000 ton per jaar (2001) naar een capaciteit van 14.000 ton per
jaar (2014).
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Het composteerbedrijf valt nog steeds onder een vergunningplichtige inrichting type C, zoals bedoeld in
artikel 1.2. van het Activiteitenbesluit. Uit de toets aan VNG-brochure bedrijven en milieuzonering blijkt dat
een composteerbedrijf (niet-belucht) met een verwerkingscapaciteit van 5.000 tot 20.000 ton/jaar) onder
milieucategorie 5.2 valt. Hieruit valt af te leiden dat het om zware milieubelastende activiteiten gaat.
Binnen de gemeentegrenzen zijn geen mogelijkheden om conform het Provinciale beleid een niet-beluchte
composteerinrichting op een bedrijventerrein te vestigen. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van
State van 24 februari 2016, overleg met de provincie en de eigenaar van het bedrijf heeft het college besloten
om tegen de eigenaar van het bedrijf de handhavingsprocedure op te starten. Op 14 juli 2016 is naar de
eigenaar van het bedrijf een voornemen last onder dwangsom verzonden en is de eigenaar verzocht om voor 1
augustus 2018 de overtredingen op te heffen door het perceel in overeenstemming met het bestemmingsplan
“buitengebied Dalen 2004” te brengen en geen andere (strijdige) activiteiten op de bovengenoemde perceel uit
te voeren. Met de RUD zijn afspraken gemaakt om dit bedrijf regelmatig te controleren om:
• te voorkomen dat de eigenaar op dit perceel overgaat tot nieuwe aanvoer van groencompostering;
• op de hoogte te blijven van activiteiten op dit perceel die leiden tot beëindiging van de
composteeractiviteiten en opruiming van dit perceel.
Illegaal gebruik van gemeentegrond
Tot de gemeentelijke kerntaak behoort onder meer het beheren van gemeentelijke eigendommen. Het
optreden tegen het gebruik van gemeentegrond door een inwoner zonder toestemming van de gemeente is een
wettelijke taak van de gemeente. In 2016 zijn twee gevallen van illegaal grondgebruik juridisch opgepakt. In
een geval heeft de overtreder na het verzenden van een voornemen de overtreding beëindigd, de gebouwde
bouwwerken van de gemeente grond gesloopt en de grond aan de gemeente teruggebracht. In een andere
geval is gebleken dat ook de buren van de overtreder zonder toestemming van de gemeente de grond in
gebruik hadden. Er is nog steeds de mogelijkheid om door middel van verkoop van grond dit soort situaties te
legaliseren.
4.2.
Uitvoering Objectgericht toezicht (gebruiksfase) – Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
De taken met betrekking tot de brandbeveiliging en de controle op brandveilig gebruik (objectgericht toezicht
gebruiksfase) zijn met ingang van 1 januari 2014 naar de VRD overgedragen. Conform afspraken met de
VRD zijn in 2016 de controles conform het Inspectieplan van de VRD uitgevoerd. Ten aanzien van een aantal
geconstateerde overtredingen loopt een handhavingstraject. Als bijlage is de jaarrapportage 2016 van de VRD
toegevoegd, en deze jaarrapportage maakt onderdeel uit van het jaarverslag.2
4.3.
Gebiedsgericht toezicht- Bijzondere projecten
Woonwagenzaken
In de samenwerking met het RIEC heeft het driehoeksoverleg van de burgemeester met de Officier van
Justitie en politie één woonwagenlocatie in de gemeente Coevorden aangewezen als een zogenaamd
handhavingsknelpunt. Gevolg van de aanwijzing is dat met behulp van het RIEC en in samenwerking met
andere instanties zoals de politie, sociale recherche, belastingdienst en Enexis een plan is opgesteld om te
komen tot een gezamenlijke en op elkaar afgestemde actie. Doelstelling is de situatie zoveel mogelijk te
normaliseren en alle geconstateerde overtredingen te laten beëindigen. De samenwerkingspartner, die daarvoor
de beste mogelijkheden heeft, neemt per onderdeel daarbij het voortouw. Ervaringen worden uitgewisseld met
de gemeente Emmen waar een aantal maanden later een vergelijkbaar project is gaan lopen. De uitvoering van

2) Jaarrapportage 2016 brandweer Coevorden 2016, paragraaf 2.1. en 2.4.
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dit project is in april 2015 begonnen en duurt nog steeds. Als gevolg daarvan is een aantal bestuursrechtelijke
trajecten ingezet. Enexis heeft een aantal elektriciteitsmeters verwijderd in verband met geconstateerde
diefstal van stroom, dan wel het manipuleren van de metingtoestellen. In verband met het herhaald aantreffen
van een hennepplantage in een woonwagen is een civiele procedure gestart om de huurovereenkomst van
de betreffende standplaats te beëindigen. Op 1 november 2016 heeft de kantoorrechter van de Rechtbank
Noord-Nederland de huurovereenkomst met betrekking tot de standplaats met sanitaire unit/berging aan deze
locatie ontbonden. Afgelopen jaar zijn weer gerichte controles op deze woonwagenlocatie uitgevoerd en de
handhavingsprocedure gestart om overtredingen te beëindigen. Het doel is om dit project in 2017 af te ronden.
Rommelerven
In het kader van het project Rommelerven zijn in 2016 twee percelen in Geesbrug en Dalerveen frequent
bezocht. Deze twee percelen vallen onder gebiedsgericht toezicht en zijn bestempeld als meest urgent en
wenselijk op te ruimen. Met de eigenaren zijn gesprekken gevoerd over de opruiming van hun perceel. Bij
beide erven is er ook sprake van een aanzienlijke verbetering. Om dit project af te ronden is het noodzakelijk
regelmatig beide erven in 2017 te controleren en in gesprek met de eigenaren te blijven om te komen tot een
haalbare planning die tot afronding leidt.
Woonboten
In de gemeente Coevorden zijn drie locatie aangewezen voor het aanleggen van woonboten (Pr.
Julianalaannummer 7,9 en 11, Krimweg 103 A en aan Spoorsingel/Beukenlaan). De provincie is de eigenaar
van het water. Naar aanleiding van klachten van enkele bewoners in de Oranjewijk te Coevorden over de
ligplaatsen aan de Pr. Julianalaan te Coevorden hebben wij in 2016 regelmatig overleg gevoerd met de provincie
om een oplossing voor dit probleem te vinden.
Na het overlijden van de eigenaar van de woonboot aan Pr. Julianalaan nummer 9 hebben wij afspraken met de
provincie gemaakt om de locatie aan de Pr. Julianalaan af te bouwen. Dit heeft geleid tot:
1. de verplaatsing van de woonboot van de Pr. Julianalaan nr. 11 naar de Beukenlaan 5 te Coevorden;
2. de verwijdering van de woonboot van de Pr. Julianalaan 9.
Na overleg met erfgename van de woonboot is deze woonboot van de Pr. Julianalaan verwijderd.
Bij de eerste wijziging van het bestemmingsplan “Coevorden Centrumring” zal de gemeente de aangewezen
bestemming woonschepenligplaatsen op de plankaart aan de Pr. Julianalaan horende bij dit bestemmingsplan te
verwijderen. Met de verwijdering van deze bestemming zal geen mogelijkheid meer bestaan om een woonboot
aan de Pr. Julianalaan aan te leggen. Aan de Pr. Julianalaan blijft nog een woonboot liggen en deze woonboot
zal onder overgangsbepalingen van het bestemmingsplan vallen.
Permanente bewoning recreatiewoningen
In 2011 is begonnen met het project om permanente bewoning van recreatiewoningen tegen te gaan. In eerste
instantie is gestart met het park “Ermerstrand” . In 2015 is dit traject in verband met de pilot ‘Ermerloo’,
tijdelijk stopgezet. In de pilot worden de mogelijkheden onderzocht om de recreatiewoningen anders te gaan
gebruiken. Er is daarom in 2016 weinig tot geen uitvoering gegeven aan toezicht en handhaving op het gebied
van permanente bewoning op recreatieparken in de gemeente Coevorden.
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5.

Meldingen

Toezicht en handhaving vindt met name plaats via meldingen en toezicht in het veld. De meldingen hebben
betrekking op diverse onderwerpen in het kader van de leef- en woonomgeving. Meldingen gaan in de
regel over gedragingen die in strijd zijn met wet- en regelgeving zoals Wabo, Milieuregelgeving, APV of
Afvalstoffenverordening. De controle op en de aanpak van meldingen gebeurde in 2016 niet alleen via de
gemeentelijk toezichthouders, maar ook door de BOA die via de Stichting Veiligheidszorg voor 4 uur per week
worden ingehuurd.
Veel APV-meldingen gaan over hondenoverlast en opslag goederen op/aan weg; verder zijn de meldingen zeer
divers van aard. Het storten van afval en vuil is sterk toegenomen. Bij bouw gaat het vaak over bouw zonder
vergunning of strijdig gebruik. Milieuklachten gaan relatief vaak over
stank en geuroverlast.
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6.

Opiumwet

Op 19 februari 2015 heeft de burgemeester de ‘Beleidsregels artikel 13b Opiumwet’ vastgesteld waarin
beschreven staat wanneer en hoe bestuursrechtelijke maatregelen genomen worden bij het aantreffen van een
henneppand. De beleidsregels worden consistent uitgevoerd, waarbij per casus wordt bekeken of er sprake is
van bijzondere omstandigheden om af te wijken van dat vastgestelde beleid. In 2016 zijn 9 besluiten last onder
bestuursdwang genomen en zijn 9 panden voor een periode van 3 maanden gesloten. Tegen de genoemde
bestuursdwangbesluiten is geen bezwaar gemaakt. Omdat er geen bezwaar is gemaakt, kon ook geen verzoek
om schorsing bij de bestuursrechter ingediend worden.

9

7.

Strafbeschikkingen

Het toezicht uitgevoerd door BOA’s richt zich op kleine ergernissen zoals fout parkeren (blauwe zone),
winkeluitstallingen, fietsen in voetgangersgebieden en het achterlaten van afval op straat. Daarnaast wordt
naar aanleiding van klachten binnen de bebouwde kom toezicht gehouden op honden. Vooral rondom
speelplaatsen en voetgangersgebieden wordt gecontroleerd op naleving van de aanlijn- en opruimplicht.
Door de BOA’s zijn 300 strafbeschikkingen (bekeuringen) uitgeschreven. Deze strafbeschikkingen hebben
betrekking op parkeerovertredingen (parkeren op een plaats voor invaliden, dan wel het parkeren op een
plek voor vergunninghouders of het parkeren in het centrum van Coevorden in de blauwe zone waarvoor een
parkeerschijf nodig is. In verband met bezuinigingen door de Minister van Binnenlandse Zaken ontvangt de
gemeente sinds 1 januari 2015 geen vergoedingen voor het opleggen van een strafbeschikking.
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8.

Bestuurlijke handhaving bouwen en RO

Bestuursrechtelijke handhaving is gericht op het voorkomen, dan wel ongedaan maken van een situatie die in
strijd is met wettelijke voorschriften. Bestuurlijke handhaving is als zodanig dus niet gericht op straffen maar op
het herstellen van of naar de gewenste toestand.
Bij het toepassen van bestuursrechtelijke handhaving kiest Coevorden meestal voor het opleggen van een last
onder dwangsom. Alleen in onveilige situaties die snel beëindigd moeten worden en waarbij de hoogte van een
dwangsom onvoldoende effect heeft of zal hebben, wordt bestuursdwang toegepast. Uit alle bovengenoemde
werkzaamheden vloeien diverse juridische zaken voort. In onderstaande tabel is de juridische handhaving in
cijfers weergegeven en gespecificeerd per onderdeel. Door deze registratie van gegevens kunnen geplande
activiteiten in het uitvoeringsprogramma achteraf worden verantwoord. Verder kunnen ze op onderdelen
worden gebruikt om conclusies te trekken en eventueel bij te sturen.
Onderwerp

Aantal

Waarschuwingsbrief

5

Vooraankondigingen last onder dwangsom/bestuursdwang

26

Zienswijze

6

Preventieve last onder dwangsom

1

Bouwstop

4

Intrekken omgevingsvergunning

0

Besluit last onder dwangsom

2

Besluit last onder bestuursdwang

0

Spoedeisende bestuursdwang

0

Besluit verlengen begunstigingstermijn

2

Handhavingsverzoek afgewezen

4

Verzoek om invordering

1

Verzoek om invordering afgewezen

1

Intrekken last onder dwangsom/bouwstop

1

Handhavingsverzoek afgewezen

2

Verzoek om uitbetaling dwangsom wegens niet tijdig beslissen

3

Besluit uitbetaling dwangsom wegens niet tijdig beslissen

3

Besluit uitbetaling dwangsom afgewezen

3

Bezwaarschrift

4

Verweerschrift bezwaar

3

Beslissing op bezwaar gegrond

0

Beslissing op bezwaar ongegrond

0

Beslissing op bezwaar ingetrokken

1

Invorderingsbesluit/verbeurd verklaren last onder dwangsom

0

Gedoogbesluiten Persoons gebonden gedoog beschikking

4

Gedoogbesluit PGGB afgewezen

4

3

3) Uitsluitend gedoogbesluiten op grond van de Beleidsregels permanent wonen recreatieverblijven.
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Onderwerp

Aantal

WOB-verzoeken

0

Beroep bij de rechtbank Groningen

2

Beroep gegrond

0

Beroep ongegrond

2

Beroep ingetrokken

2

Voorlopige voorzieningen

1

Voorlopige voorzieningen ingetrokken

1

Hoger beroep bij RvS

2

Hoger beroep gegrond

0

Hoger beroep ongegrond

2

Onderzoek ingevolge de wet Bibob

0

Geïncasseerde dwangsommen

0

Overige brieven en rapporten

120
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9.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaal

Conform de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wk) is de gemeente verantwoordelijk voor
het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Conform de Wk is de GGD aangewezen
om het daadwerkelijke toezicht en de controle van de kinderopvangplaatsen en de peuterspeelzalen uit te
voeren. Over de uitvoering van het toezicht is regelmatig overleg gevoerd met de GGD. Conform de afspraken
zijn alle kindercentra, KDV, BSO, GOB, PSZ en gastouders in 2016 door de GGD inspecteurs gecontroleerd.
Als gevolg van die controles zijn zogenaamde aanwijzingsbesluiten verzonden. Daarin is verzocht om
de geconstateerde overtredingen binnen een gestelde termijn te beëindigen. Bij het nader toezicht is
geconstateerd dat de gebreken verholpen c.q. de vereiste verbeteringen aangebracht zijn. Daar waar gebreken
niet of niet tijdig zijn verholpen, is een last onder dwangsom opgelegd. Onder druk van het verbeuren van die
dwangsom werd in alle gevallen tijdig en volledig aan de opgelegde last voldaan. De kwaliteit van het toezicht
wordt onderzocht door de Inspectie van Onderwijs van het Ministerie van OCW. De gemeente is jaarlijks
verplicht deze Inspectie (verticale verantwoording) en de gemeenteraad (de horizontale verantwoording) door
middel van het gemeentelijk Jaarverslag Wet Kinderopvang te informeren. Uw college stelt elk jaar apart het
Jaarverslag Wk omdat deze wet niet onder fysieke leefomgeving valt. Het Jaarverslag Wet kinderopvang is door
uw college op 20 juni vastgesteld.
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