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Bestuurlijke context
De evaluatie geeft een overzicht van de handhaving op het gebied van Ruimtelijke Ordening en het
bouwen en wonen die in 2005 heeft plaatsgevonden. Het is de evaluatie van het vastgestelde
handhavingsprogramma (SO/VT/2005/1835) 2005.
Mede op basis van die evaluatie is een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2006 samengesteld. Hierin
wordt prioriteit gegeven aan bepaalde gebieden en projecten zoals : Waarderpolder, gevelreclame
Gedempte Oude Gracht en Amsterdamstraat, Westelijk Tuinbouwgebied, achterstallig onderhoud bij
Rijksmonumenten in de binnenstad vanuit de ‘rotte kiezen aanpak’ en vervolgcontrole van
onttrekking/verheling van bepaalde adressen op basis van de huisvestingsverordening.

De verwachting is dat circa 10% van de losse meldingen niet in behandeling genomen zullen worden
vanwege onvoldoende prioriteit. Het gaat dan om kleine overtredingen die weinig of geen invloed
hebben op de omgeving. Hiermee wordt tijd gewonnen om bovenstaande projecten uit te voeren en dus
gestructureerd te handhaven. De vraag om projectmatige en structurele handhaving vloeit voort uit de
signalering van veel voorkomende specifieke overtredingen in bepaalde gebieden of omtrent bepaalde
onderwerpen. In het VROM inspectierapport wordt ook gewezen op diverse overtredingen in de
Waarderpolder die aandacht behoeven ( bijvoorbeeld zeecontainers op openbare weg en illegale bouw).
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Inleiding

Algemeen
Het werkgebied van bureau Handhaving van de sector Stedelijke Ontwikkeling beslaat de regelgeving op
het gebied van bouwen, wonen, monumenten en ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft bureau
Handhaving de regelgeving voor uitstallingen, standplaatsen en terrassen onder zich. Het grootste deel
van het werk richt zich op handhavingsacties tegen illegale bouw, illegaal gebruik, achterstallig
onderhoud, illegale gevelreclames (= ook illegale bouw) en leegstand en onttrekking van woonruimte.

Bureau Handhaving hanteert de volgende uitgangspunten :
Algmeen
- Handhaving is geen doel op zich maar een middel om situaties te bereiken die de stad ten goede

komen
- Handhaving moet volhardend zijn, als een traject begonnen is wordt het afgerond tot en met de

invordering van de kosten
- Er wordt volgens een jaarprogramma gewerkt, indien zaken die niet in het programma staan toch

uitgevoerd moeten worden leidt dit tot aanpassingen in het programma
Dossierbehandeling
- Bij iedere zaak worden de specifieke omstandigheden meegewogen
- De mogelijkheid tot legalisatie wordt bekeken voordat tot sanctionering wordt overgegaan
- Bij risicovolle situaties wordt direct opgetreden
- Alle zaken worden beoordeeld op prioriteit

Organisatorische plaats bureau Handhaving binnen de sector SO
In februari 2004 is de sector Stedelijke Ontwikkeling in zijn huidige vorm van start gegaan. Hierbij zijn
alle handhavingstaken op het gebied van Stedelijke Ontwikkeling ondergebracht bij de afdeling
Vergunningen en Toezicht, bureau Handhaving.

Figuur 1 Plaats bureau Handhaving binnen de afdeling Vergunningen en Toezicht

Bureau I&D verstrekt informatie aan burgers op afspraak, eerste afvang voorlichting en klantencontacten
voor de afdeling

Bureau Beschikkingen geeft bouwvergunningen af, splitsings- en verhelingsvergunningen,
terrasvergunningen, uitstalvergunningen etc. Alle vergunningen die binnen het werkterrein van de sector
Stedelijke Ontwikkeling vallen worden hier uitgegeven. De milieu vergunningen vallen hier niet onder.

Bureau Toezicht verzorgt het toezicht op de bij de sector SO verstrekte vergunningen.

Sector Stedelijke
Ontwikkeling

Afdeling Vergunningen
& Toezicht

Bureau I & D Bureau
Beschikkingen

Bureau
Toezicht

Bureau
Handhaving

Bureau
Specifieke Taken
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Bureau Handhaving spoort illegale situaties op en voert de daadwerkelijke handhavingactiviteiten uit op
het gebied van de Woningwet, bouwregelgeving, Algemene plaatselijke verordening, Monumentenwet,
strijdigheid met bestemmingsplannen, Huisvestingswet en -verordening.

Opbouw
Eerst worden de cijfers van 2005 besproken in aantallen dossiers en de algemene ontwikkelingen hierin.
Hierbij wordt ingegaan op het aantal besluiten, de juridische procedures die gevoerd zijn en de aantallen
geweigerde dossiers. In H2 worden de cijfers over de verschillende categorieen van overtredingen
besproken. De projecten en periodieke vast controles worden apart doorgenomen waarna in het laatste
hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen worden weergegeven.
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1. Cijfers 2005

Werkvoorraad dossiers
In het programma voor 2005 was één van de doelen stabilisering van de werkvoorraad. In de eerste drie
kwartalen zijn meer dossiers nieuw binnengekomen dan dat er afgesloten zijn. Door sturing en
werkbespreking is bereikt dat in het laastste kwartaal van 2005 veel meer dossiers zijn gesloten dan
gebruikelijk, waardoor in dat kwartaal is ingelopen op de werkvoorraad. Een terugkerend feit is
(gebaseerd op 2004 en 2005) dat het derde kwartaal steeds een piek in het aantal nieuwe dossiers laat
zien.

Geconcludeerd wordt dat stabilisering van de werkvooraad nog niet helemaal bereikt is, wel is de
werkvoorraad veel minder gestegen dan in 2004. Aan het begin van het jaar waren 447 dossiers in
behandeling, aan het einde van het jaar 490; de stijging bedraagt 10%.
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In totaal is in 2005 aan 1.170 dossiers gewerkt waarvan er 680 zijn afgesloten.
Van de nieuwe dossiers zijn er in hetzelfde jaar 387 afgesloten, 336 van deze dossiers zijn nog in
behandeling bij de start van 2006.

Op 1 januari 2005 stonden nog 447 dossiers uit voorgaande jaren open. Deze zijn verder behandeld in
2005 en 293 daarvan zijn in 2005 afgesloten.

Tabel dossiers in behandeling en afgesloten

In behandeling 2005
afgesloten
in 2005

in behandeling
op 1 jan 06

open op 1 jan 05 447 293 154

nieuwe dossiers 05 723 387 336

Totalen 1.170 680 490

Bestuursdwang en dwangsom
Het streven is om dossiers zo veel mogelijk af te handelen zonder dat een bestuursdwang of
dwangsombesluit nodig is. De overtreder wordt in het overlegstadium overtuigd van de noodzaak tot het
zelf ongedaan maken van de overtreding of het aanvragen van de nodige vergunningen. Hierbij zijn
zienswijze gesprekken en bijvoorbeeld vooroverleg met architectuurhistorici en de welstandscommissie
erg nuttig gebleken. Veel overtredingen worden daardoor door de overtreder zelf ongedaan gemaakt. Als
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de overtreder echter geen gehoor geeft aan de aanwijzingen van de gemeente, wordt een
handhavingsbesluit genomen.

Van de 1.170 handhavingsdossiers waar in 2005 aan gewerkt is, hebben er 112 geleid tot een b&w
besluit. Bij 4 zaken zijn twee besluiten genomen, één onder bestuursdwang en één onder dwangsom.
Daarvan is bij 88 zaken een last onder dwangsom opgelegd en bij 28 is aangeschreven tot het treffen van
voorzieningen met aankondiging van bestuursdwang. Van de 83 dwangsombesluiten betrof het in 47
gevallen dossiers die in 2005 nieuw zijn binnengekomen en in 36 gevallen oudere dossiers. Bij de
bestuursdwangbesluiten waren er slechts 3 gevallen van oudere dossiers, de overige 28 betrof nieuwe
dossiers.

Bij 12 dossiers zijn facturen verzonden ter invordering van dwangsommen. Bij 10 dossiers is de
uitvoering onder bestuursdwang afgerond in 2005 en zijn hiervoor de eerste facturen verzonden.
Daarnaast is bij 11 oudere dossiers uit 2000, 2003 en 2004 de invorderingsprocedure nog gaande. Bij 10
dossiers zijn verzetsprocedures gaande.

Bestuursrechterlijke juridische procedures
Voorlopige voorziening
In 2005 is bij 9 zaken een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank gedaan waarvan er 7
gewonnen zijn door de gemeente. Bij één zaak heeft de verzoeker gewonnen en bij de andere zaak is het
verzoek om voorlopige voorziening ingetrokken.
Bezwaar
Er is 18 maal bezwaar aangetekend tegen handhavingsbesluiten bij de gemeentelijke commissie. Zeven
zaken zijn gewonnen, bij tien zaken is nog geen uitspraak gedaan. Bij één zaak is het bezwaar
ingetrokken.
Beroep
Dit jaar is 3 maal beroep ingesteld bij de bestuursrechter waarvan 2 zaken gewonnen zijn en voor 1 zaak
volgt de uitspraak nog.
Hoger beroep
Bij twee zaken is hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Eén zaak is gewonnen en voor de
andere zaak volgt de uitspraak nog.

Geweigerde dossiers
In het programma voor 2005 was vastgelegd dat 25% van de dossiers die voortkomen uit meldingen en
wijkcontroles niet behandeld zouden worden ten behoeve van het creeeren van ruimte voor het uitvoeren
van projecten.

Van de 723 nieuwe dossiers zijn circa 70 dossiers niet in behandeling genomen. Bij deze zaken was wel
sprake van een overtreding, maar deze viel in de weging dusdanig laag uit dat er geen prioriteit aan
gegeven is. De weging is conform het programma van 2005 uitgevoerd. De betrokken personen (klager,
eigenaar pand) zijn op de hoogte gesteld van de beslissing de zaak niet in behandeling te nemen.

Het aantal meldingen dat geen prioriteit had of waarbij geen overtreding is geconstateerd en daardoor niet
behandeld is, is dus minder dan ingeschat was. Er was geen vergelijkingsmateriaal voorhanden met
voorgaande jaren. De urenberekening is daardoor niet gebaseerd op cijfers uit voorgaande jaren. De uren
per dossier werden voor de reorganisatie namelijk niet bijgehouden. Gebleken is dat het bureau meer
zaken kan verwerken dan ingeschat. De raming voor 2006 van het aantal meldingen dat niet wordt
behandeld, wordt daarom bijgesteld naar 10%.
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2. Overtredingen in categorieën

Het aantal overtredingen ligt hoger dan het aantal dossiers omdat bij 68 dossiers sprake was van meerdere
overtredingen. Dit zijn vaak combinaties van illegale bouw en strijd met het bestemmingsplan of
onttrekking van woonruimte.

Tabel aantal nieuwe dossiers en aantal nieuwe overtredingen in 2005

Uit projecten

Uit periodieke
controles en
wijkcontroles

Meldingen
burgers

Aantal dossiers 723 120 270 333

Aantal overtredingen

Illegale bouw 315 27 123 165

Onderhoud 119 9 15 95

Illegale bouw reclame/Apv 210 78 83 49

Overig 27 3 10 14

Strijd bestemmingsplan 49 9 11 29

Onttrekking/verheling 49 7 21 21

Illegaal wonen 2 0 2 0

Funderingen 27 nvt 27 nvt
Totalen overtredingen 798 133 292 373

In 2005 zijn dus 723 nieuwe dossiers gestart waarbij 798 overtredingen zijn geconstateerd.
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Aantallen overtredingen in 2005

Uit de gegevens blijkt dat de illegale bouwdossiers, de onderhoudsdossiers (strijdigheid met Bouwbesluit
bestaande bouw) en de illegale gevelreclames het grootste deel van de overtredingen beslaan. Alleen bij
de onderhoudsdossiers wordt op de werkvoorraad ingelopen. Bij de andere overtredingen is een toename
van de werkvoorraad opgetreden.

Illegale bouw
Het totaalcijfer voor illegale bouw en strijd met het bestemmingsplan is circa 35% hoger uitgevallen dan
verwacht. Dit komt met name doordat er veel meer overtredingen van illegale bouw gemeld zijn door
burgers ten opzichte van 2004. Deze stijging bedraagt circa 60%; van 103 meldingen in 2004 naar 165 in
2005. Het aantal illegale bouwzaken dat door de eigen inspecteurs via de wijkcontroles geconstateerd is,
is exact hetzelfde als in 2004. Daarnaast zijn er meer zaken uit de projecten gekomen dan in 2004.

Onderhoud
Voor de zaken van achterstallig onderhoud geldt dat het totaal aantal gestegen is ten opzichte van 2004,
van 80 zaken naar 119 zaken. De verandering zit hier vooral in een verschuiving van de overtredingen
naar meldingen door burgers en minder eigen constateringen. De meldingen door burgers zijn ruim
verdubbeld ten opzichte van 2004, van 40 naar 95. De constateringen van de eigen inspecteurs zijn
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gedaald van circa 40 in 2004 naar 24 in 2005 waarvan 9 zaken uit projecten zijn voortgekomen. De
verwachting in het programma van 2005 kwam neer op een totaal aantal zaken van 85. Het hogere aantal
wordt dus veroorzaakt door meer meldingen van burgers.

De daling in de constateringen door eigen inspecteurs heeft verschillende oorzaken :
- de extra aandacht voor illegale bouw, voorheen was het achterstallig onderhoud een aparte taak van

de afdeling Wonen; nu is het een taak die ondersneeuwt in de illegale bouwdossiers
- door de vele meldingen van burgers is de aandacht er meer op gericht de lopende dossiers te

behandelen dan zelf nieuwe dossiers aan te dragen
- het wijkgericht toezicht is erg gericht op controle van met name bouwvergunningen en op

constateringen van illegale bouw, niet op achterstallig onderhoud

Indien ernstig achterstallig onderhoud geconstateerd wordt, wordt dit meegenomen in het rotte kiezen
project. Dit betekent dat een dergelijk pand in een selectie komt waaruit ieder jaar een aantal panden
gekozen worden ter behandeling.

Opvallend is dat achterstallig onderhoud het enige onderwerp is waarbij ingelopen wordt op het aantal in
voorraad zijnde zaken; er zijn er meer afgedaan dan dat er nieuw binnengekomen is.

Apv overtredingen, reclame, terrassen, uitstallingen en standplaatsen
De 210 nieuwe apv zaken zijn te splitsen in de volgende onderdelen :
- gevelreclame 110
- terrassen project 58
- uitstallingen Cronjestraat 9
- vlaggen binnenstad 8
- incidentele meldingen vlaggen en uitstallingen/standplaatsen 23

Gevelreclame
De gevelreclames zijn eveneens overtredingen van artikel 40 van de Woningwet; illegale bouw. Ze zijn
hier meegeteld als Apv zaak om verwarring met zaken waarbij het daadwerkelijk om bouwen of
verbouwen gaat, te voorkomen. In het systeem zullen de gevelreclames in 2006 apart bijgehouden
worden. In totaal zijn er meer zaken door burgers gemeld dan verwacht voor 2005.

Het blijkt dat de actieve benadering van illegale gevelreclames veel zaken oplevert. Dit komt het
straatbeeld en de precario inkomsten ten goede. Het terrassen project is eveneens een succesvol project
gebleken. In de meeste gevallen is zonder dat een juridische procedure nodig was tot een legale situatie
gekomen (zie projecten). Het gestructureerd aanpakken van deze onderwerpen zorgt voor meer begrip bij
ondernemers en voorkomt het ‘waarom ik wel en mijn buurman niet’ gevoel. Het effect ervan is duidelijk
merkbaar in het beeld van de binnenstad.

Uitstallingen en vlaggen/banieren
De uitstallingen in de Cronjestraat en binnenstad en de vlaggen actie in de binnenstad zijn uitgevoerd op
verzoek van de verantwoordelijk wethouder. Dit was niet opgenomen in het programma voor 2005 en
draagt er mede toe bij dat er minder tijd was voor andere zaken zoals het illegaal wonen. Er zijn meerdere
inspecties in deze straten uitgevoerd en de ondernemers zijn aangesproken op de te grote uitstallingen en
het uithangen van vlaggen en banieren.

In de Cronjestraat zijn de uitstallingen door de ondernemers aangepast. Daarnaast zijn 11
handhavingszaken gestart van ondernemers die zich niet hebben gehouden aan de aanwijzingen van de
gemeente. Deze zaken spelen in de Grote en Kleine Houtstraat en de Gierstraat. Bij deze dossiers is, op 1
na, inmiddels tot een legale situatie gekomen en deze zijn afgesloten. Van de 8 dossiers over vlaggen en
banieren zijn er inmiddels 7 tot een goed einde gebracht, 1 zaak is nog in behandeling.
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Strijd bestemmingsplan
Hierbij geldt ook dat er meer zaken op dit gebied zijn ontstaan door meldingen van burgers. Vaak betreft
het zaken van illegale bouw of woningonttrekking waarbij tijdens de inspectie ook gebruik dat strijdig is
met het bestemmingsplan geconstateerd wordt.

Onttrekking van woonruimte
Is vaak een combinatie met illegale bouw of strijdigheid met het bestemmingsplan. Het aantal meldingen
van burgers waaruit deze zaken voortkwamen komt overeen met het verwachte aantal.

Illegaal wonen
Het illegaal wonen zou projectmatig aangepakt worden. Door verschillende oorzaken is dit niet gebeurd;
zie het hoofdstuk Projecten.

Funderingen
Het aanschrijven tot funderingsherstel wordt gedaan op verzoek van het Projectmanagement bureau in het
kader van de Fuca projecten. Vanwege de afwikkelingen van de laaste projecten waarin veel
tegenstanders zitten van de projectmatige aanpak, was het aantal zaken in 2005 hoger dan verwacht. De
verwachting was 15 zaken; het zijn er 27 geworden. Omdat dit de laatste blokken waren in de
Funderingsaanpak worden voor 2006 geen zaken op dit gebied verwacht.

In het algemeen wordt geconcludeerd dat de burger de meldpunten steeds beter weet te vinden gezien de
stijging in de meldingen. Steeds vaker stapt de burger naar het gemeentelijk BWL loket om overtredingen
te melden. Dit betekent dat de noodzaak voor een goede afweging en prioritering van de meldingen nog
belangrijker zal worden in 2006.

Monumentenwet en de wet op het Beschermd Stads- en Dorpsgezicht
De monumentenwet bepaalt onder andere dat het verboden is om zonder vergunning een rijksmonument
te beschadigen, te veranderen of te gebruiken op een manier die het monument schaadt. Zaken waarbij
sprake is van overtreding van de Monumentenwet zijn altijd een combinatie met andere overtredingen,
met name illegale bouw en achterstallig onderhoud. Daarom worden ze in de schema’s niet apart
weergegeven. Een groot deel van de Haarlemse binnenstad is Beschermd Stadsgezicht waardoor voor
veel kleine ingrepen die normaliter vergunningsvrij zouden zijn toch een bouwvergunning nodig is.
Dossiers waarbij een rijksmonument betrokken is hebben standaard een hoge prioriteit gehad in 2005.

In 2005 zijn 82 zaken gestart waarbij ook een overtreding van de Monumentenwet is geconstateerd. Bij
228 zaken was (ook) sprake van Beschermd Stads- of Dorpsgezicht. Bij 23 zaken een beeldbepalend
pand. 1 Maal was sprake van een gemeentelijk monument en 1 maal van een provinciaal monument
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3. Projecten 2005

In 2005 heeft organisatorisch gezien de nadruk gelegen op het doorzetten van verdere efficiency en
stroomlijning van het werk. Voor het eerst is dit jaar gekozen voor een meer projectmatige aanpak van de
handhaving SO. In het programma voor 2005 was vastgelegd dat 25% van de meldingen niet in
behandeling zou worden genomen om ruimte te creeren voor projecten als de Zuidschalkwijkerweg,
Tuinwijk Zuid, aanpak van de terrassen en doorloop van het project Ramplaankwartier.

Project illegaal wonen
Opgave programma 2005
Uit voorgaande jaren lagen nog circa 100 adressen waar handhavend opgetreden kon worden. In 2004 is
een nota door bureau Handhaving over dit onderwerp in het college gebracht die in juli dat jaar van kracht
is geworden. Gepland was om 20 van deze oude zaken te gaan behandelen in 2005
Resultaten
Vanwege het vertrek van een medewerker naar beleid, langdurige ziekte van een andere medewerker en
een bestuurlijke opdracht voor handhaving van vlaggen en uitstallingen is dit project niet uitgevoerd. In
heroverweging is besloten dit project niet uit te voeren in 2006. De problematiek en
handhavingsprocedure ligt dermate ingewikkeld dat handhaving op dit onderwerp teveel capaciteit in
beslag zou nemen.

Monumenten project Tuinwijk Zuid
Opgave in programma 2005
Het starten van een project in Tuinwijk Zuid, bestaand uit twee complexen van totaal bijna 100 woningen
die allen Rijksmonument zijn. Doel van het project is het behoud van de monumentale waarden van
Tuinwijk Zuid en dit te bereiken door het ongedaan maken, dan wel legaliseren van illegale bouw; het
zoeken naar oplossingen voor situaties die veel ontstaan in deze wijk; het aandragen van
gestandaardiseerde oplossingen voor verbouwingswensen. Samenwerking zoeken met Rijksdienst, de
gemeentelijk architectuurhistoricus, bureau beschikkingen en bureau toezicht.
Resultaten
Het project is gestart medio 2005 in samenwerking met de VVE tot behoud van Tuinwijk Zuid waar alle
eigenaren verplicht lid van zijn. De inventarisatie van het exterieur van alle woningen heeft
plaatsgevonden. Circa acht woningen zijn op vrijwillige basis intern geinspecteerd. Bureau Handhaving
heeft de geconstateerde overtredingen geinventariseerd en beoordeeld en hierover overleg gevoerd met de
architectuurhistoricus, medewerkers van de bureau’s Beschikkingen en Toezicht. Een concept rapportage
is gemaakt en besproken met het bestuur van de VVE. Het bestuur heeft laten weten zich te kunnen
vinden in de ingeslagen weg van de gemeente. Dit betekent onder ander dat alle aluminium zonweringen
(circa 19 woningen) vervangen moeten worden door houten zonweringsconstructies. Een aantal
bergingen dienen verwijderd c.q. aangepast te worden, etc. Het werken met een standaard oplossing voor
zowel bijvoorbeeld de zonweringen als de bergingen wordt zoveel mogelijk gehanteerd. Dit project zal
nog doorlopen in 2006.

Project Zuidschalkwijkerweg
Opgave 2005
Op deze locatie vinden op uitgebreide schaal kleine en grotere overtredingen van de regelgeving plaats.
De wijkraden hebben dit aangekaart bij de gemeente. Vanwege een melding van bureau Belastingen is in
2004 aan het Jaagpad een start met de handhaving gemaakt. De handhaving op dit volkstuinencomplex
heeft de nodige beroering en publiciteit met zich meegebracht. De opgave was een inventarisatie te
maken van het gebied en de nodige handhavingszaken te starten. De aanpak zou gericht zijn op het
gebruik van het volkstuinencomplex, bewoonde gebieden, groen en water en de erfbebouwing bij
woonboten.

Resultaten
In 2005 is een projectopzet geschreven voor dit gebied. De woningeigenaren en ondernemers hebben een
brief van de wethouder ontvangen waarin de actie werd aangekondigd. Daarna is het gebied door de
inspecteurs en juristen geinventariseerd. Hierbij zijn bezoeken gebracht aan de bewoners en ondernemers.
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Het algemene beeld dat uit de inventarisatie komt is dat de overtredingen kleinschalig zijn. De
overtredingen bestaan voornamelijk uit de bouw van bijgebouwen of aanbouwtjes zonder vergunning. In
29 gevallen is een start gemaakt met een handhavingstraject. Bij 28 van deze zaken is sprake van illegale
bouw waarvan bij 8 ook strijdigheid met het bestemminsplan geconstateerd is en bij 2 eveneens
achterstallig onderhoud. Bij 1 is sprake van achterstallig onderhoud en strijd met het stemmingsplan.
Inmiddels zijn 2 dossiers afgesloten. Bij 1 dossier is vergunning verleend voor een vervangend bouwwerk
en bij 1 dossier bleek bij nadere opname van het bouwwerk sprake van een vergunningvrij bouwwerk.

In overleg met het bestuur is de erfbebouwing bij woonboten in dit gebied nog niet behandeld. Dit gaat in
2006 plaatsvinden

Woningwet, achterstallig onderhoud
Opgave in programma 2005
Het doel was in 2005 vijf ernstig achterstallige panden actief als project in behandeling te nemen. Dit
naast de behandeling van meldingen van achterstallig onderhoud. De behandeling van zaken van ernstig
achterstallig onderhoud neemt over het algemeen veel tijd in beslag waardoor het de voorkeur heeft deze
structureel in te plannen in plaats van dit op willekeurige toeval momenten (bij constatering) direct te
starten.
Resultaten
De selectie van de panden is gemaakt aan de hand van constateringen van de eigen inspecteurs en een
achtergrondonderzoek naar de panden. Op basis van de ernst van de situatie en de omstandigheden van de
eigendomssituatie worden de panden geselecteerd. De eigenaren van zes ernstig achterstallige panden zijn
inmiddels benaderd. Onderstaand de stand van zaken van ieder pand.

 Hagestraat 18, Beschermd Stadsgezicht en Beeldbepalend Pand
Traject is gestart, opname van het pand zou plaatsvinden in overleg met de eigenaar. De eigenaar heeft
zijn ruggewervel gebroken waardoor aanpak van het pand uitgesteld is tot het voorjaar 2006

 Kenaustraat 18, Beschermd Stadsgezicht
Voor dit pand is een sloop- en bouwaanvraag ingediend. Voor dit deel van Haarlem is echter geen
beschermend bestemmingsplan waardoor de aanvragen aangehouden moeten worden. Het plan is
bekeken met bureau Beschikkingen. Daaruit bleek dat het niet beschouwd kan worden als een
kruimelgeval dat ondanks het ontbreken van een beschermend bestemmingsplan doorgang kan vinden.
Het wordt niet als reëel ervaren de eigenaar tot herstel te dwingen terwijl sloop nieuwbouw gewenst is
en de eigenaar hier ook naar streeft. Voor dit pand zal daarom geen handhavingstraject ingezet
worden.

 Kleine houtstraat 46, Rijksmonument
De eigenaar heeft een vooraankondiging en een aanschrijving ontvangen. In overleg met de gemeente
zijn de werkzaamheden door de eigenaar zelf in uitvoering genomen. De architctuurhistoricus van de
gemeente is hier nauw bij betrokken. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

 Kokstraat 10, Rijksmonument
Voor dit pand is inmiddels een monumenten- en bouwvergunning verleend. De uitvoering van de
werkzaamheden is gaande.

 Riviervismarkt 17 en 19, Rijksmonumenten
Bij start van deze rotte kies waren de panden in de verkoop. Via schriftelijk en telefonisch contact zijn
de eigenaren gestimuleerd om tot herstel over te gaan. Er is een bouwkundig opnamerapport met een
aankondiging van een aanschrijving verzonden aan de eigenaren. Het herstel is inmiddels in opdracht
van de eigenaren in uitvoering zonder dat een aanschrijving nodig was.

 Smedestraat 41, Beschermd Stadsgezicht en Beeldbepalend Pand
Vlak nadat de eerste brief verzonden was is het pand in de verkoop gegaan. Eigenaar is aangeschreven
met een last onder dwangsom, de eerste dwangsom wordt op 1 mei 2006 verbeurd. In november 2005
is geconstateerd dat er gesloopt werd zonder sloopvergunning terwijl er asbest in het pand aanwezig is,
de bouw is direct stilgelegd. Inmiddels is een asbestinventarisatierapport binnen. De aanvragen voor
de sloop- en bouwvergunning zijn eind december ingediend.
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Terrassen project
De terrassen actie is gestart in augustus 2004. In Haarlem worden in de voorjaars- en zomerperiode circa
161 horeca terrassen op straat geplaatst. Hiervan hebben 82 ondernemers, die een terras exploiteerden
zonder vergunning, een brief ontvangen met informatie over de vergunningplicht. Daarna hebben in totaal
70 ondernemers een voornemen tot een handhavingsbesluit ontvangen. Er zijn 31 zienswijze gesprekken
gevoerd. Van deze ondernemers hebben er 15 een dwangsombesluit ontvangen. Naar aanleiding van de
zienswijze gesprekken zijn 30 terrasvergunningen aangevraagd en vergund. In twee gevallen zijn
dwangsommen ingevorderd. Tijdens het project zijn diverse malen intensieve controles uitgevoerd door
inspecteurs van Handhaving. In vrijwel alle gevallen is inmiddels tot een legale situatie gekomen.

Er is bij geen enkele zaak een juridische procedure aangespannen.
Gezien het feit dat in vrijwel alle gevallen inmiddels tot een legale situatie is gekomen zonder dat hier
juridische procedures voor nodig waren is het project succesvol verlopen. Ook het aantal benodigde b&w
besluiten dat als dwangmiddel ingezet moest worden ligt zeer laag. Goede communicatie en soepel
verlopende procedures voor vergunningverlening zijn hierbij essentieel geweest.
In de overdracht aan Stadsbeheer zal gewezen worden op nog acht adressen waar geen vergunning voor is
verleend en die mogelijk wel in het voorjaar een terras zullen gaan voeren.

Gevelreclames
Het gevelreclame project, dat in 2003 door de toenmalige afdeling Economische Zaken is gestart, is in
2005 afgerond. De belangrijktse winkelstraten in de binnenstad zijn hierbij ontdaan van illegale reclames.
In totaal zijn binnen dit project circa 125 adressen benaderd en zijn de reclames aangepast. Dit onderwerp
is ook in de evaluatie van 2004 besproken.

De achterstand op dit onderwerp is hiermee ingelopen, het bijhouden van de wisselingen in
ondernemingen en wijzigingen in de gevelreclames in de binnenstad zal in 2006 gecontinueerd worden.

Woningwet, illegale bouw
Project Ramplaankwartier 2003/2004:
Na vaststelling van het bestemmingsplan voor het behoud van de stedenbouwkundige eenheid van de
wijk en gewenste zichtlijnen is de wildgroei van erfafscheidingen aangepakt. De laatste aanschrijvingen
binnen dit project zijn in 2004 verzonden. Eén verzoek om voorlopige voorziening is ingediend en
afgewezen. Het project is in principe op 1 januari 2005 afgesloten; er loopt nog 1 dossier waarbij de
overtreder hoger beroep heeft aangetekend bij de Raad van State

Overige projecten
Platte daken, aanwijzing gemeentes door VROM
Actie gestart door oud afdeling ROSV en afgerond door Toezicht met juridische ondersteuning van
Handhaving
Doorbuiging van platte daken ten gevolge van regenwateraccumulatie. Hierdoor zijn in het land enkele
calamiteiten voorgekomen. VROM heeft daarop de gemeentes verplicht actie te ondernemen door de
publiekstoegankelijke gebouwen met lichte platte daken te controleren. Door een goede voorlichting
hebben de meeste gebouw eigenaren de daken zelf in orde gemaakt. Enkele gebouwen moeten nog
afgeschouwd worden. Het project is in de afrondingsfase.

Milieu estafette
Bureau Handhaving heeft meegewerkt aan de milieu estafette 2005. Hierbij is door inspecteurs van de
Handhavingsbureau’s van SO en van SB een gedeelte van de Zuid Schalkwijkerweg gecontroleerd op
Milieu overtredingen en overtredingen van de bouwregelgeving. Hieruit zijn meerdere handhavingzaken
naar voren gekomen die behandeld worden binnen het project Zuid-Schalkwijkerweg. Hierbij zal
integrale handhaving voorop staan.
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4. Periodieke taken 2005

Terrassen
Het terrassenproject uit 2004 is in 2005 doorgezet, zie projecten 2005. De controles op de vergunde
terrassen worden door bureau Toezicht uitgevoerd. Inmiddels is sprake van een gestabiliseerde situatie.
De achterstanden op dit gebied zijn ingehaald door het terrassenproject. In het voorjaar 2006 wordt dit
een beheerstaak (bij de sector Stadsbeheer).

Gevelreclame
Opgave programma 2005
De ervaring die het reclame project heeft geleerd is dat regelmatig gecontroleerd en gehandhaafd moet
worden. Als dit niet gebeurt ontstaat gemakkelijk veel nieuwe illegale reclame. Dit zou de inspanningen
van de afgelopen jaren teniet doen en opnieuw een onrustig, goedkoop en schreeuwerig straatbeeld
opleveren. Vandaar was voor het programma 2005 besloten eens per kwartaal deze straten opnieuw te
doorlopen en waar nodig op te treden, naast de afronding van het gevelreclame project. Hierbij worden
gegegevens van bureau I&D gebruikt (precario) om illegale reclames op te sporen.
Resultaat
Vanwege langdurige ziekte van een medewerker is de controle in het derde kwartaal uitgevoerd over alle
drie de kwartalen. Daarom laat het derde kwartaal een piek zien in de nieuwe zaken. Deze zaken zijn
inmiddels allen gestart. Bij 114 adressen zijn de afmetingen van de gevelreclame gecontroleerd ten
behoeve van de precario. Hiervan bleken 80 reclames illegaal aangebracht te zijn. Daarnaast zijn nog
circa 20 meldingen op het gebied van illegale gevelreclame behandeld. Voor alle zaken geld dat ze in
behandeling genomen zijn. Het grootste deel heeft inmiddels vergunning aangevraagd. De behandeling
van deze dossiers loopt door in 2006.

Huisvestingswet
Illegaal wonen, leegstand en onttrekking van woonruimte
Opgave programma 2005
Kwartaalcontrole van de particuliere huurwoningen; de verwachting was dat 1.800 particuliere
huurwoningen administratief gecontroleerd zouden worden met als resultaat 250 adressen waar iets niet
klopt waarvan weer bij 7% een vervolgzaak zou komen.

De verwachting was dat vanuit de controle op de huisvestingsvergunningen circa 100 zaken zouden
volgen van onttrekking/verheling of leegstand. Van deze zaken zou met name het voortraject in 2005
plaatsvinden. De meeste belasting vanuit deze zaken werd verwacht in 2006. Er waren nog 30 zaken in
behandeling die voortkwamen vanuit structurele controles van de jaren daarvoor.

Resultaten
De administratieve controle heeft plaatsgevonden, maar is door ziekte van een medeweker en het op
verzoek van het bestuur uitvoeren van andere werkzaamheden, pas in het vierde kwartaal van 2005
uitgevoerd. Daarbij zijn uit 5.250 adressen de particulier huurwoning gefilterd. Bij 455 adressen bleek
geen huisvestingsvergunning afgegeven te zijn. Deze zijn schriftelijk benaderd en 63 adressen zijn
benaderd vanwege leegstand. Inmiddels heeft een groot deel alsnog vergunning aangevraagd en gekregen.
Er zijn nog 207 adressen overgebleven waar geen legale situatie is. Deze worden in 2006 verder
behandeld.
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5. Conclusies en aanbevelingen

Bij handhaving van regelgeving zullen prioriteiten gesteld moeten worden, simpelweg omdat met de
beperkte capaciteit niet alles gedaan kan worden. In 2005 zijn aanzienlijk meer meldingen van burgers
gedaan bij het loket Bouwen Wonen Leefomgeving. De projectmatige uitvoering en periodieke controles
kunnen hieronder gaan lijden als geen prioriteiten gesteld worden. In 2006 zal het daarom nog
belangrijker worden iedere zaak op een efficiente manier te beoordelen op prioriteit. Het aantal
constateringen uit wijkcontroles en periodieke controles heeft zich gestabiliseerd.

Het projectmatig werken voorkomt procedures door de goede aankondiging en gestructureerde wijze van
werken. Daardoor is bij de burger vaak meer begrip voor de handhaving. Het aantal meldingen door
burgers is in alle categorieën gestegen. De burger weet het loket BWL goed te vinden. Inmiddels is ook
het aantal meldingen dat verkeerd terechtkomt drastisch omlaag gegaan. Het komt niet vaak meer voor
dat meldingen bij SO worden gedaan die daar niet thuishoren.

Als een zaak niet behandeld wordt, wordt gestreeft naar een eenvoudige manier van sluiting van het
dossier zonder dat daar juridische procedures door uitgelokt worden. In 2006 zal meer aandacht moeten
zijn voor de manier waarop deze dossiers afgesloten worden en wat de status van de overtreding wordt. In
2005 was dit niet voor alle dossiers duidelijk geregeld.

Gebleken is dat sturing door werkbespreking op dossierniveau een positief effect heeft op de efficiency
binnen het bureau. Door regelmatig sturing te geven kan verdere stabilisering van de werkvoorraad
mogelijk bereikt worden. In 2006 zal gestreeft worden naar maandelijkse bespreking met de
leidinggevende van de dossiers van iedere medewerker.

Het tweewekelijks bestuurlijk overleg is een goed instrument gebleken om de bestuurlijk
verantwoordelijken tijdig te betrekken bij ingewikkelde of politiek gevoelige handhavingskwesties. Van
essentieel belang voor een goede en rechtvaardige handhaving is het gezamenlijk uitzetten van een koers
en deze ook consequent doorvoeren.

Het computersysteem zal op enkele punten aangepast moeten worden om de categorieen overtredingen
beter te kunnen aangeven. Daarnaast zal een duidelijke mogelijkheid ingebouwd worden om aan te geven
welke dossiers wel een overtreding in zich hebben maar niet behandeld worden.
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Inleiding

Algemeen
Het werkgebied van bureau Handhaving van de sector Stedelijke Ontwikkeling beslaat de regelgeving
op het gebied van bouwen, wonen, monumenten en ruimtelijke ordening (zie bijlage I). Daarnaast
heeft bureau Handhaving de regelgeving voor uitstallingen, standplaatsen en terrassen onder zich. Het
grootste deel van het werk richt zich op handhavingsacties tegen illegale bouw, illegaal gebruik,
achterstallig onderhoud, illegale gevelreclames (= ook illegale bouw) en leegstand en onttrekking van
woonruimte.

Organisatorische plaats bureau Handhaving binnen de sector SO
In februari 2004 is de sector Stedelijke Ontwikkeling in zijn huidige vorm van start gegaan. Hierbij
zijn alle handhavingstaken op het gebied van Stedelijke Ontwikkeling ondergebracht bij de afdeling
Vergunningen en Toezicht, bureau Handhaving.

Bureau I&D verstrekt informatie aan burgers op afspraak, beoordeelt schetsplannen en geeft
voorlichting over bestemmingsplannen en bouwregelgeving

Bureau Beschikkingen geeft bouwvergunningen af, splitsings- en verhelingsvergunningen,
terrasvergunningen, uitstalvergunningen etc. Alle vergunningen die binnen het werkterrein van de
sector Stedelijke Ontwikkeling vallen worden hier uitgegeven. De milieu vergunningen vallen hier
niet onder.

Bureau Toezicht verzorgt het toezicht op de naleving van de bij de sector SO verstrekte vergunningen.

Bureau Handhaving spoort illegale situaties op en voert de daadwerkelijke handhavingactiviteiten uit
op het gebied van de Woningwet, bouwregelgeving, Algemene plaatselijke verordening,
Monumentenwet, strijdigheid met bestemmingsplannen, Huisvestingswet en -verordening. Voor een
korte trefwoorden beschrijving van het werkgebied en de activiteiten van het bureau zie bijlage I.

Sector Stedelijke
Ontwikkeling

Afdeling Vergunningen
& Toezicht

Bureau I & D Bureau
Beschikkingen

Bureau
Toezicht

Bureau
Handhaving

Bureau Specifieke
Taken
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1. Beleid

Relatie met Beleidsprogramma 2003-2006
In het beleidsprogramma staat dat uitvoering gegeven zal worden aan een stevige handhaving van
regels, die herkenbaarder, strenger en meer volhardend is. Op het gebied van duurzaam goed wonen
richt het college zich op instandhouding van woningen door een versnelde aanpak van
funderingsherstel, herstructurering van wijken als Delftwijk en
Schalkwijk 2000+, een beter functioneren van de woningmarkt en versterking van de woonkwaliteit.

Er wordt gehecht aan een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad door onder andere
eigenaren van minimaal 80 sterk verwaarloosde woningen actief te benaderen om hun bezit te
verbeteren (actief aanschrijven). Er dient aandacht te zijn voor tegengaan van leegstand en illegale
bewoning. Ook een sterkere bescherming en behoud van monumenten, cultuurhistorische en
oudheidkundige waarden wordt als belangrijk punt vermeld. De kwaliteit van de openbare ruimte dient
verbeterd en onderhouden te worden.

Hierin past een handhavingsprogramma SO dat aandacht besteed aan aanschrijven op achterstallig
onderhoud, optreden tegen illegale bouw en optreden tegen illegale situaties bij Rijksmonumenten.
Wat betreft de openbare ruimte en de kwaliteit daarvan kan bureau Handhaving een bijdrage leveren
door op te treden tegen illegale reclameborden aan gevels. Controle van leegstand en illegale
bewoning staat eveneens in het programma voor 2006. Uit de volgende hoofdstukken zal echter
blijken dat onvoldoende capaciteit beschikbaar is om alle taken die Handhaving SO binnen dit gebied
kan uitvoeren, ook daadwerkelijk in 2006 uit te voeren. Daarom moeten prioriteiten gesteld worden in
het uit te voeren werk.

Het herkenbaar en gelijkgericht handhaven is met name te bereiken door de juiste wijze van aanpak
van overtredingen. Vooral projectmatige en structurele handhaving (bijvoorbeeld wijkgericht of
periodiek op een onderwerp) draagt hier aan bij. De ervaring leert dat goede voorlichting en
aankondiging van de handhaving, de medewerking bij het ongedaan maken van overtredingen
vergroot. Ook worden hierdoor langdurige en kostbare bezwaar- en beroepsprocedures vaak
voorkomen.
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2. Taakveld

Bureau Handhaving van de sector Stedelijke Ontwikkeling heeft als taak de regelgeving op het gebied
van bouwen en wonen (zie overzicht bijlage II) te handhaven. Het verbeteren van het beleidsmatig en
planmatige toezicht en handhaving op de bouwregelgeving is een prioriteit van de rijksoverheid. De
‘handhaving op niveau’ congressen en de publicatie van VROM ‘Handreiking handhaving
bouwregelgeving’ ondersteunen gemeentes in hun (na wijziging van de Woningwet verplichte) te
vormen beleid op dit gebied.

Ook Vrom onderkent in de ‘handreiking’ dat er onvoldoende capaciteit is bij de gemeentes om alles te
controleren en alle illegale zaken aan te pakken. Het stellen van prioriteiten is nodig om zo effectief
mogelijk met deze beperkte capaciteit om te gaan.
Voor de onderstaande onderdelen wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met het toezicht en de
handhaving. Vanwege de fysieke splitsing van het toezicht en de handhaving in Haarlem wordt hier
alleen op de handhavingsactiviteiten ingegaan. Uiteraard is er in de praktijk een grijs gebied dat
toezicht en handhaving met elkaar verbindt.

Artikel 40 Woningwet en bebouwingsvoorschriften bestemmingsplannen
In Haarlem vindt wijkgericht toezicht plaats op bouwactiviteiten. De inspecteurs zijn dagelijks in de
wijk om de vergunde bouwactiviteiten te controleren. Daarnaast signaleren deze inspecteurs illegale
bouwactiviteiten in hun wijk. Deze worden doorgespeeld aan bureau Handhaving. De exacte
werkwijze bij dergelijke constateringen is vastgelegd in een procesbeschrijving. Ook de behandeling
van constateringen van bouwen in afwijking van de vergunning en het instandhouden van een illegaal
gebouw of bouwwerk zijn vastgelegd in een procesbeschrijving.

Vanwege de grote hoeveelheid constateringen van illegale bouw door de inspectiediensten en de
meldingen van burgers die daarbij komen is een prioriteitsstelling nodig. Niet alle geconstateerde
overtredingen rechtvaardigen het inzetten van kostbare handhavingscapaciteit. Deze capaciteit kan dan
beter planmatig ingezet worden in specifieke handhavingsprojecten.

De handhaving op artikel 40 overtredingen die geconstateerd worden in de Waarderpolder en het
Westelijk Tuinbouwgebied hebben in 2006 in ieder geval prioriteit. Dit geldt ook voor overtredingen
van de bebouwingsvoorschriften en gebruiksvoorschriften in bestemmingsplannen in deze gebieden.
Deze prioriteit komt voort uit de projectmatige aanpak van dit gebied (zie projecten). Daarnaast zullen
alle constateringen buiten deze gebieden gewogen worden op prioriteit volgens de door het college
vastgestelde prioriteitenladder en de daarbij behorende criteria. Dit houdt in dat een weging
plaatsvindt van iedere afzonderlijke constatering.

De incidentele constateringen van strijdigheid met het bestemmingsplan en illegale bouw door burgers
en constateringen vanuit de wijkgerichte controles door Toezicht zijn in 2005 opnieuw toegenomen.
De controle op illegale bouw vindt wijkgericht plaats door Toezicht en meer op incidentele basis door
de inspecteurs van Handhaving. Strijd met de bebouwingsvoorschriften uit het bestemmingsplan is
vrijwel altijd een combinatie met illegale bouw.

Illegale bouw/strijdigheid bestemmingsplan
In het algemeen is het zo dat constateringen van illegale bouw die daadwerkelijk op dat moment
plaatsvindt een hoge prioriteit hebben. Indien dit bij een rijksmonument plaatsvindt is de prioriteit het
hoogst mogelijk. De bouw wordt onder bestuursdwang stilgelegd en zonodig wordt daarna een
dwangsom opgelegd om de bouw gestaakt te houden totdat de nodige vergunningen verleend zijn.
Behandeling van deze zaken vindt plaats in samenwerking met bureau Toezicht. Strijdigheid van de
bebouwingsvoorschriften van het bestemmingsplan is in vrijwel alle gevallen een combinatie met
illegale bouw. (als een bouwvergunning is verkregen kan er geen strijdigheid zijn met het
bestemmingsplan). Vergunningsvrij bouwen in strijd met de bebouwingsregels uit het
bestemmingsplan komt zeer weinig voor.
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Instandhouden van een illegaal gebouw of bouwwerk
Het instandhouden van een illegaal gebouw of bouwwerk heeft geen spoedprioriteit, het gebouwde is
immers al gereed. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding volgens de prioriteringssystematiek
wordt de overtreding behandeld of niet. Het is mogelijk dat een overtreding uitgesteld behandeld
wordt of in een project wordt opgenomen.

Bouwen in afwijking van de vergunning
Bij bouwen in afwijking van de vergunning ligt de nadruk op het oplossen in een overlegstadium. De
toezichthouder tracht in samenspraak met aannemer en opdrachtgever tot een oplossing te komen.
Indien dit niet lukt wordt de zaak doorgespeeld naar bureau Handhaving. Als de overtreding niet te
licht wordt bevonden zal over het algemeen met een dwangsomsanctie opgetreden worden.

Bouwbesluit bestaande bouw
De intensiteit van het toezicht op de naleving van het Bouwbesluit bestaande bouw is sterk afhankelijk
van de kwaliteit van de bestaande voorraad gebouwen en bouwwerken (zie ‘handreiking handhaven
bouwregelgeving’). In de handreiking van VROM wordt aangegeven dat dit mede afhangt van de
leeftijd van de voorraad en het percentage huurwoningen.

In Haarlem bestond de woningvoorraad in 2005 voor 53,7% uit koopwoningen. Dit is in vergelijking
met gemeentes van gelijke grootte een normaal gemiddelde. De woningbouwverenigingen hebben
33,3% van de woningvoorraad in bezit. 13,3% van de woningen bevindt zich in de particuliere
huursector. De vooroorlogse woningen beslaan 51% van de totale voorraad.

De capaciteit is niet voldoende om heel Haarlem structureel te controleren op de staat van de
bestaande gebouwen. Bij constatering van ernstig achterstallig onderhoud wordt gekeken of het
spoedeisend is (gevaar). Als dat niet het geval is, wordt gekozen of het pand of in de reguliere aanpak
wordt meegenomen, of dat het in de rotte kiezen aanpak van het jaar daarop wordt aangepakt.

Meldingen op het gebied van achterstallig onderhoud hebben standaard een vrij hoge prioriteit
vanwege het onderschreiden van het minimum verplichte bouwkundige niveau in het Bouwbesluit.

Haarlemse Bouwverordening
Het slopen zonder vergunning wordt, indien aangetroffen, in principe stilgelegd totdat vergunning
verkregen is. De controle hierop wordt met name door de wijktoezichthouders uitgevoerd. Daarnaast
vindt incidenteel handhaving plaats op basis van de ‘overige gebruiksbepalingen’ als overbevolking,
hinder en het gebruik van erven en terreinen.

Gebruiksregels bestemmingsplan
Actieve opsporing vindt gebiedsgericht binnen projecten plaats. Individuele meldingen of
constateringen door toezichthouders worden gewogen op prioriteit.

Woningwet art. 12 Welstandseisen
Uit de wettekst blijkt dat hier alleen op gehandhaafd kan worden als sprake is van een exces. Als
sprake is van een exces, is meestal ook strijdigheid met andere regelgeving aanwezig. Bijvoorbeeld
strijdigheid met het Bouwbesluit bestaande bouw of met de Monumentenwet. Bij voorkeur wordt het
exces dan aangepakt/beoordeeld op basis van de strijdigheid met de andere regelgeving. Vaak is bij de
andere regelgeving een objectievere beoordeling mogelijk dan bij een welstandsexces.

Als alleen sprake is van een welstandsexces wordt het oordeel van de welstandscommissie gevraagd
(ook al is dat niet wettelijk verplicht). Verder wordt afgewogen of het exces prioriteit heeft om tegen
op te treden. Indien nodig wordt een zaak aan de bestuurlijk verantwoordelijke voorgelegd. Dit is
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bijvoorbeeld gebeurd met diverse panden die in sterk afwijkende kleuren geschilderd waren. Op
aangeven van het bestuur is daarop niet handhavend opgetreden.

Overig
Zaken waarbij de Monumentenwet wordt overtreden zijn meestal een combinatie met illegale bouw of
achterstallig onderhoud. Meldingen van overtredingen bij Rijksmonumenten hebben standaard een
hoge prioriteit bij Bureau Handhaving, vanwege het risico van beschadiging van het bouwkundig
cultuurerfgoed in Haarlem.

Het toezicht en de handhaving op terrassen, uitstallingen en standplaatsen gaat in 2006 naar de sector
Stadsbeheer. Tot die tijd worden zaken ingenomen als melding en afhankelijk van de zwaarte van de
overtreding in behandeling genomen.

De controle op het illegaal wonen (zonder huisvestingsvergunning), leegstand en
onttrekking/verheling is een administratieve controle. Door het vergelijken van verschillende
bestanden worden illegale situaties opgespoord. Deze controle wordt één keer per jaar uitgevoerd.

Prioriteit overtreding
Net als in 2005 zal ook in 2006 een aantal klachten niet behandeld worden. Dit zijn zaken waarbij
sprake is van een kleine overtreding die weinig tot geen gevolgen heeft voor de omgeving. De aard
van de overtreding en het geschonden belang rechtvaardigt bij deze zaken niet de inzet van
handhavingscapaciteit. Deze capaciteit wordt ingezet om zwaardere overtredingen te behandelen of
projecten uit te voeren.

De verwachting is dat 10% van de meldingen/klachten onvoldoende prioriteit zal hebben om te
behandelen. Daarom wordt iedere zaak beoordeeld op de volgende punten. Hieruit wordt afgeleid of
deze voldoende zwaar weegt om in behandeling te nemen :

- wat is de ernst van de overtreding
- risico of mogelijkheid van herhaling (indien van toepassing)
- risico op precedentwerking
- kan de overtreding gelegaliseerd worden
- in welke mate veroorzaakt de overtreding overlast (naar het oordeel van de gemeente)
- kan de behandeling van de overtreding uitgesteld plaatsvinden
- kan de overtreding in 2006 of daarna in een projectmatige aanpak meegenomen worden
- is het probleem in de privaatrechtelijke sfeer op te lossen
- uitkomst prioriteitenladder

Omdat iedere situatie zijn eigen specifieke kenmerken heeft zal de weging van deze criteria per zaak
plaats moeten vinden. Het is niet zo dat één criterium bepalend is, maar de combinatie van de uitkomst
van de afzonderlijke afweging van ieder criterium. Als de zaak niet in behandeling wordt genomen,
wordt de overtreder schriftelijk op de hoogte gesteld van het gedogen van de overtreding en de
onderliggende motivatie hiervoor. Als de zaak uitgesteld behandeld wordt, binnen een project of
anderszins, dan wordt de overtreder hier eveneens schriftelijk van in kennis gesteld. Dit biedt de
overtreder alvast de gelegenheid de overtreding op eigen initiatief ongedaan te maken. Verwacht
wordt dat 10 procent van de meldingen en klachten onvoldoende prioriteit heeft.
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3. Programmatisch handhaven
De meest doelmatige manier van aanpak van een overtreding is afhankelijk van de soort overtreding.
Sommige zaken lenen zich goed voor periodieke controles en sommige lenen zich meer voor een
projectmatige aanpak. Daarnaast worden veel zaken gestart vanuit constateringen van eigen
medewerkers en door meldingen van burgers.

Periodieke controles en projectmatige aanpak hebben meerdere voordelen. De controle en handhaving
is duidelijk herkenbaar en gelijk voor iedereen. Vooral door gelijkheid in aanpak van bijvoorbeeld een
heel gebied, is er merkbaar meer begrip voor de handhaving van de regelgeving. Uit de praktijk blijkt
dat zaken die uit een aangekondigde projectmatige of structurele controle voortkomen minder vaak
leiden tot bezwaar en beroepsprocedures. De praktijk duidt erop dat vooral een goede aankondiging
met een juiste toonzetting belangrijk is. Het gevoel dat mensen vaak bij incidentele handhaving
ervaren ‘waarom ik wel en anderen niet’ wordt hiermee voorkomen. Deze aanpak heeft een
preventieve werking voor de toekomst hetgeen op de langere termijn weer werk en capaciteit bespaart.

Uit de evaluatie van 2005 volgt de volgende indeling :
A. projectmatige aanpak
B. taken die periodiek uitgevoerd worden, bijvoorbeeld eens per maand of kwartaal
C. meldingen die door handhavers en toezichthouders zelf op straat geconstateerd worden
D. meldingen en klachten van burgers die gedurende het jaar binnenkomen

Bij de registratie van de handhavingszaken die uit deze verschillende manieren van aanpak
voortkomen worden de zaken onder A en D apart geregistreerd. De hoeveelheden hiervan zijn dus
gemakkelijk terug te vinden bijvoorbeeld per project. De zaken die uit B en C voortkomen worden
allemaal onder de noemer ‘actief’ geregistreerd omdat ze beide voortkomen uit een actieve aanpak
door de gemeente. De zaken onder B betreffen met name de controle van de
huisvestingsvergunningen, onttrekking/verheling en het illegaal aanbrengen van gevelreclames
(hetgeen ook onder illegale bouw valt). Verder wordt de soort overtreding bij iedere zaak
geregistreerd, zodat nagegaan kan worden hoe vaak een bepaalde overtreding voorkomt.

Vanuit efficiencyoverwegingen wordt gestreefd naar een gestructureerde en projectmatige aanpak.
Daarnaast zal een deel van de capaciteit beschikbaar moeten zijn voor klachten van burgers en
spoedeisende incidenten (bouwstops, overlast of gevaarlijke situaties). De hoeveelheid meldingen die
bureau Handhaving van burgers ontvangt is in 2005 opnieuw gestegen. Ook door de eigen
inspectiediensten worden steeds meer meldingen intern doorgespeeld. Hierdoor ontstaat een spanning
tussen de projectmatige, structurele aanpak en de incidentele aanpak van meldingen. Omdat de
capaciteit van het bureau eindig is, moeten prioriteiten gesteld worden. Net als in 2005 zal in 2006 bij
iedere melding (intern en van burgers) afgewogen worden of de overtreding zwaar genoeg weegt om
hiertegen op te treden. Bij niet optreden wordt dit, met redenen omkleed, schriftelijk medegedeeld aan
de betrokken personen.

Intersectorale handhaving
De ontwikkeling van de regelgeving stuurt steeds meer aan op een integrale aanpak vanuit de
gemeentelijke overheden, niet alleen bij vergunningverlening, maar ook bij de handhaving van
regelgeving. Haarlem heeft in 2005 meegedaan aan de pilot VROM vergunning waarbinnen ook het
onderdeel handhaving is behandeld. De integraliteit bij handhaving wordt in Haarlem gezocht via het
InterSectoraal Handhavings Overleg (ISHO) en vanuit de Projectgroep Handhaving (PH). Daarbij is
het ISHO meer gericht op het zaakniveau en de PH meer op project- en managementniveau. SO is dit
jaar voorzitter van het ISHO en van de PH.
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De disciplines waarmee de meeste raakvlakken zijn met handhaving SO :
- Bureau Handhaving van de afdeling Milieu, sector SB (Milieu)
- Bureaus van de diverse stadsdelen van de Afdeling Beheer Openbare Ruimte, sector SB (BOR)
- Bureau Preventie van de afdeling Proactie & Preventie, sector Brandweer en Ambulance

(Brandweer)
- De hygiëne inspecteurs van Cluster 2 van de afdeling Algemene Gezondheidszorg van de

Hulpverleningsdienst Kennemerland (AG)

Dit jaar zijn met Milieu en de Brandweer gezamenlijke prioriteiten gesteld voor de handhaving.
Bureau Handhaving heeft het gebied Waarderpolder aangedragen als prioriteit, mede op basis van het
Vom-inspectierapport. De Brandweer, BOR en Milieu hebben toegestemd in een
samenwerkingsverband voor dit gebied. De Brandweer geeft in 2006 verder onder andere prioriteit aan
controle van de lagere scholen op brandveilig gebruik. Als de Brandweer bij deze actie ernstige
ongeregeldheden op SO gebied signaleert (bijvoorbeeld ernstig achterstallig onderhoud) zullen deze
zaken in samenwerking met de Brandweer opgepakt worden.

De samenwerking met de AG bestaat uit samenwerking op dossier basis. Bij constatering van
probleemgevallen (medische of psychische problemen van bewoners, vervuilde woningen etc.) wordt
de AG ingeschakeld. Omgekeerd schakelt de AG Handhaving SO in, als naast deze problemen de
woning bijvoorbeeld ernstig achterstallig onderhoud vertoont.

Deze wijze van werken geldt in feite voor alle constateringen op SO gebied die vanuit Brandweer,
Milieu of AG gedaan worden. Voor de aanpak van intersectorale dossiers wordt ruimte gereserveerd
in de beschikbare capaciteit. Als het incidenten zijn zullen deze zaken opgepakt worden als melding.
Dan wordt bij bureau Handhaving beoordeeld of er inderdaad sprake is van een overtreding en wordt
de overtreding volgens de gebruikelijke methode afgewogen. Als de zaak behandeld wordt zal zoveel
mogelijk gezamenlijk opgetrokken worden (gezamenlijke inspecties e.d.) met de betrokken
afdelingen. Als echter blijkt dat de constateringen een structureel karakter hebben kan het zijn dat
bepaalde zaken niet direct afgehandeld worden, maar dat dit later in een project opgenomen wordt. De
overtreder wordt daar dan schriftelijk van in kennis gesteld.
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4. Projecten 2006

Aan een aantal overtredingen en bepaalde gebieden wordt extra aandacht besteed in de vorm van een
projectmatige aanpak. De keuze voor de projecten wordt bepaald door meerdere factoren. Als blijkt
dat over een bepaald gebied of een wijk veel signalen van een specifiek soort overtredingen komen,
wordt bekeken of dit in aanmerking komt voor een gebiedsgerichte inventarisatie. Daarbij worden de
signalen van de eigen inspecteurs, van andere sectoren en van burgers en wijkraden meegenomen.

De verwachte effectiviteit van een mogelijk project wordt ingeschat en gerelateerd aan de investering
van de capaciteit. Ook de geschiedenis van een gebied, de status van het bestemmingsplan en
toekomstige ontwikkelingen spelen een rol. Projecten worden in de regel vooraf aangekondigd door
een brief van de bestuurlijk verantwoordelijke.

Projecten gestart in 2005 met doorloop in 2006
Zuid Schalkwijkerweg
Doorloop aanpak geconstateerde overtredingen (zie evaluatie 2005). In totaal zijn op 35 adressen
overtredingen in behandeling genomen. Daarvan zijn er 13 aan het Jaagpad vooruitlopend op de
inventarisatie van het hele gebied gestart. De overige 22 adressen zijn uit de latere inventarisatie van
het hele gebied gekomen. De inventarisatie heeft deels plaatsgevonden in samenwerking met Milieu
(milieu estafette). Hiervan vindt de afwikkeling in 2006 plaats. De erfbebouwing bij de woonboten
wordt in 2006 bekeken.

Tuinwijk Zuid
Hier zullen de overtredingen in de loop van de komende 2 a 3 jaar ongedaan gemaakt moeten worden.
In 2006 zal de nadruk liggen op informeren van de eigenaren van de woningen over de door de
gemeente genomen beslissingen en de gevolgen daarvan. (zie evaluatie 2005).

Rotte kiezen 2005
In 2005 zijn bij zes ernstig verkrotte panden de eigenaren actief benaderd door de gemeente (naast de
reguliere behandeling van dossiers met betrekking tot onderhoudsachterstand; zie evaluatie 2005).
Voor vier van deze panden geldt dat de zaak in 2006 nog loopt.

Te starten projecten 2006
De uren die gemoeid zijn met de projectvoorbereiding van onderstaande projecten staat vermeld in
bijlage II.

Waarderpolder
Het afgelopen jaar is door de eigen afdeling en andere afdelingen en sectoren geconstateerd dat er
meerdere overtredingen op SO gebied plaatsvinden in de Waarderpolder. Omdat voor dit gebied een
nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling is, is besloten deze overtredingen niet direct aan te pakken
(zolang ze niet spoedeisend zijn), maar de Waarderpolder in 2006 projectmatig te inventariseren en
aan te pakken. Voorwaarde hiervoor is dat het nieuwe bestemmingsplan in een voldoende gevorderde
fase komt in 2006, zodat overtredingen op basis van het nieuwe bestemmingsplan beoordeeld kunnen
worden. Bij dit project wordt samengewerkt met de Brandweer, BOR en Milieu.

Vanwege de grootte van het gebied zal niet het gehele gebied in 2006 aangepakt kunnen worden, maar
een deelgebied. Bij de urenraming wordt uitgegaan van aanpak van de helft van het gebied in 2006 en
de andere helft in 2007. Een volledige projectopzet voor de Waarderpolder zal in het eerste kwartaal
van 2006 voorgelegd worden aan de betrokken wethouders.
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Westelijk Tuinbouwgebied
Ook voor dit gebied geldt dat meerdere signalen zijn binnengekomen van overtredingen op SO gebied.
Vanwege het specifieke karakter van dit gebied (groene zoom, tuinbouwgebied) en het feit dat
melding is gedaan van meerdere overtredingen is besloten deze overtredingen niet als individuele
meldingen te behandelen maar om het gebied projectmatig te inventariseren. Hiervoor zal nog een
projectopzet gemaakt worden. Vanuit Milieu en de Brandweer is aangegeven dat op hun terreinen
geen ernstige en/of veel overtredingen verwacht worden. Zij zullen daarom niet tijdens de
inventarisatie standaard meelopen. Deze afdelingen worden incidenteel, daar waar het nodig blijkt te
zijn, ingeschakeld. De projectopzet volgt in het eerste kwartaal van 2006.

Rotte kiezen 2006
De aanpak van ernstig achterstallige panden heeft een groot positief effect op de directe omgeving (zie
evaluatie 2005). Voor 2006 zullen opnieuw panden geselecteerd worden waar sprake is van ernstig
achterstallig onderhoud. Vanwege ‘Haarlem 50 jaar monumentenstad’ zal dit jaar getracht worden
voor de rotte kiezen zoveel mogelijk rijksmonumenten te selecteren.

Bij deze panden zullen de huiseigenaren actief benaderd worden om met de gemeente in gesprek te
gaan over het verhelpen van de gebreken aan hun panden. Het doel is in een overlegsituatie te komen
tot herstel van de panden. Indien de eigenaar niet meewerkt zullen wettelijke middelen ingezet worden
om het herstel af te dwingen. Per geval wordt afgewogen of een bestuursdwang- of een
dwangsombesluit genomen zal worden. Zie hiervoor ‘bestuursdwang of dwangsom’.

In 2006 worden in totaal bij tien ernstig achterstallige panden de eigenaren actief benaderd. Dit zal
gelijktijdig lopen naast de reguliere actieve en passieve aanpak van dossiers over achterstallig
onderhoud. Hier worden er circa 100 van verwacht.

Gevelreclames Amsterdamstraat en Gedempte Oude Gracht
In de Amsterdamstraat heeft een wildgroei aan gevelreclames plaatsgevonden. De straat biedt
daardoor een erg rommelige aanblik. Ook de uitstallingen in de straat zijn hier debet aan. Als de
handhaving op uitstallingen in 2006 naar de sector SB gaat, zal SO alleen de gevelreclames
aanpakken. Vanuit de afdeling Projectmanagment is de Gedempte Oude Gracht aangedragen als
kandidaat voor handhaving op gevelreclames in verband met de herstructurering van deze straat.

Huisvestingsverordening
Uit de administratieve controle van 2003 zijn circa 20 adressen gekomen die nog bezocht moeten
worden en waar mogelijk een handhavingstraject gestart zal worden. Dit heeft met name betrekking op
onttrekking en verheling van woonruimte. Eind 2005 is gestart met deze zaken, deze zullen doorlopen
in 2006. Verder zullen de adressen die uit de controles van 2004 en 2005 gekomen zijn bezocht
moeten worden.
Dit betekent dat in totaal in 2006 circa 145 adressen bezocht moeten worden. Uit deze adressen komen
vermoedelijk circa 50 adressen voort waar daadwerkelijk een nieuw handhavingsdossier voor
aangemaakt zal worden. De voorbereiding voor de uitvoering hiervan bestaat uit het maken van een
uitvoeringsplan, de bezoeken ter plaatse en de bespreking hiervan en uitzetten van een vervolgtraject.
Het aantal handhavingszaken dat hieruit komt, wordt meegerekend in het totaal aantal zaken.
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5. Periodieke taken
Terrassen
Het toezicht en de handhaving op terrassen zal in 2006 overgedragen worden aan de sector
Stadsbeheer. Door de terrassenactie in 2004 en 2005 is overal tot een legale situatie gekomen
waardoor de nadruk zal liggen op het controleren van de vergunde terrassen.

Gevelreclames
Het aanbrengen van gevelreclames is in vrijwel alle gevallen bouwvergunningplichtig. Het aanbrengen
van gevelreclames zonder de vereiste vergunning valt daarom onder illegale bouw.
De regels voor de grootte en de uitvoering van reclames zijn vastgelegd in de nota gevelreclame. Deze
wordt genoemd in de Welstandsnota als basis voor de beoordeling door de commissie Welstand en
Monumenten.

Door (met name in de binnenstad) de wisselingen van winkelexploitanten en de daarmee gepaard
gaande wijzigingen in de gevelreclames blijft regelmatige controle en handhaving op gevelreclames
nodig. Hierdoor wordt wildgroei tegen gegaan en blijft het zicht van de winkelstraten aangenaam voor
het publiek zonder dat afgedaan wordt aan de herkenbaarheid van de winkels. Vanwege de vele zaken
op dit gebied dient de controle en handhaving hierop gestructureerd aangepakt te worden.

Een tweede argument voor controle en handhaving van dit onderwerp is de precarioheffing, die rust op
reclameborden boven de openbare ruimte. Vanuit Bureau Informatie en Dienstverlening zal eens per
maand een lijst aangeleverd worden van adressen die (mogelijk) illegale reclames voeren. Deze lijst
wordt samengesteld door constateringen vanuit de eigen organisatie.

De controle van deze adressen en van de voornaamste winkelstraten in het centrumgebied (alleen de
straten die ook in het project in 2004 en 2005 gecontroleerd zijn) en de daaruit voortvloeiende
handhaving zal gestructureerd eens per maand plaats vinden. De incidentele meldingen van burgers en
toezichthouders die bij Handhaving binnenkomen zullen meegenomen worden bij deze maandelijkse
controles.

Huisvestingswet en -verordening
Voor de handhaving van de Huisvestingswet- en verordening zal in 2006 de administratieve controle
van de verhuisbewegingen in Haarlem weer plaatsvinden. Uit de evaluatie van 2005 is gebleken dat
controle ieder kwartaal niet uitvoerbaar is. Vandaar dat eind derde kwartaal 2006 de gehele controle
uitgevoerd wordt. De verwachting is dat er circa 4.500 verhuisbewegingen zullen plaatsvinden. Van
deze lijst met adressen wordt via de kadastrale gegevens nagegaan welke woningen de particuliere
huurwoningen zijn. Bij deze categorie wordt vervolgens gecontroleerd of er een
huisvestingsvergunning vereist is en of deze verleend is. Verder wordt bekeken of er sprake is van
leegstand.

Hieruit komen twee verschillende categorieën aan overtredingen :
- illegaal wonen (zonder huisvestingsvergunning)
- leegstand van woonruimte

Deze adressen worden schriftelijk benaderd, waarna bij een deel ervan een legale situatie ontstaat
doordat de huisvestingsvergunning aangevraagd en verleend wordt. Het resterende deel waarbij sprake
blijft van een illegale situatie moet ter plekke gecontroleerd worden. Daaruit volgt dan weer een aantal
adressen waar mogelijk een andere overtreding plaatsvindt namelijk :

- onttrekking of verheling van zelfstandige woonruimte (woonruimte in gebruik genomen voor
kamerverhuur of bedrijfsruimte, woonruimte die samengevoegd is zonder vergunning)
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De cijfers die verwacht worden voor 2006:
1. Administratieve controle van : 4.500 adressen
2. Schriftelijke benadering van adressen voor illegaal wonen : 400 adressen
3. Schriftelijke benadering van adressen voor leegstand : 55 adressen
4. Bezoeken van adressen waar de illegale situatie voortduurt : 70 adressen
5. Aantal zaken waarbij een illegale situatie overblijft en een

handhavingstraject gestart kan worden : 25 adressen

De punten 4 en 5 kunnen uitgevoerd worden als hier prioriteit aan gegeven wordt. Met de schriftelijke
benadering wordt in ieder geval bereikt dat het grootste deel van de overtredingen ongedaan gemaakt
wordt omdat er alsnog vergunning wordt aangevraagd en verleend. Voor 2005 was gekozen om 20
adressen daadwerkelijk te bezoeken. Deze zaken lopen door in 2006.

Daarnaast worden in 2006 de 65 overgebleven adressen uit de controle van 2004 ter plekke bezocht.
Hier bestaat het vermoeden van onttrekking of verheling van woonruimte. De administratieve controle
2005 heeft eind november plaatsgevonden waardoor ten tijde van het schrijven van dit programma nog
niet duidelijk was hoeveel adressen daaruit voortkomen die bezocht moeten worden. Er zijn 455
adressen voor illegaal wonen schriftelijk benaderd en 63 adressen voor leegstand. De inschatting is dat
hieruit nog 80 adressen voortkomen die bezocht moeten worden in 2006. De keuze dit in 2006 uit te
voeren wordt als projectmatige handhaving opgevat.

De adressen die volgen uit de controle van 2006 zullen in 2007 bezocht worden als daar dan prioriteit
aan gegeven wordt.



14

6. Verwacht aantal zaken in 2006

De doorlooptijd van handhavingsdossiers kan uiteenlopen van enkele maanden tot meerdere jaren. Bij
de start van 2006 waren nog 490 dossiers in behandeling uit voorgaande jaren. Daarbij worden in 2006
660 nieuwe dossiers verwacht. Bij deze nieuwe dossiers worden in totaal circa 700 overtredingen
verwacht. In totaal wordt ingeschat dat in 2006 dus aan 1.150 dossiers gewerkt wordt.

In behandeling op
1 jan 06 : 490 dossiers

Uit
projecten

Uit periodieke
controles en
wijkcontroles

Meldingen burgers

Aantal dossiers 660 70 260 330

Aantal overtredingen 700 80 280 340

Illegale bouw 310 35 110 165

Achterstallig Onderhoud 110 10 45 55

Illegale bouw reclame 130 20 70 40

Strijd bestemmingsplan 50 10 10 30

Onttrekking/verheling 70 0 40 30

Illegaal wonen 0 0 0 0

Funderingen 0 0 0 0

Geen overtreding 30 5 5 20

Totalen 700 80 280 340

Van het totaal aantal dossiers wordt verwacht dat 10% van de zaken geen prioriteit zal hebben en dus
niet in 2006 behandeld wordt. Er worden circa 30 meldingen verwacht waarbij tijdens inspectie blijkt
dat geen sprake is van een overtreding. Dit zijn vrijwel altijd meldingen van burgers en deze hebben
betrekking op bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen.

Op één adres kan sprake zijn van meerdere overtredingen. Bij 40 adressen c.q. dossiers wordt een
combinatie van overtredingen verwacht. Meestal zijn dit combinaties van illegale bouw met
strijdigheid met het bestemmingsplan. Ook bij onttrekking/verheling is in de helft van de gevallen
sprake van een combinatie met strijdigheid met het bestemmingsplan. Omdat er objectgericht dossiers
worden aangemaakt is het aantal nieuwe dossiers dat in een jaar in behandeling wordt genomen
kleiner dan het aantal overtredingen.

Bij de berekeningen van de uren is uitgegaan van behandeling van het gehele traject van de nieuwe
dossiers tot aan afsluiting van het dossier nog in 2006. Uiteraard is de realiteit anders, want veel zaken
worden niet in 1 jaar afgehandeld en zullen doorlopen in 2007. Op deze manier wordt echter de tijd
meegerekend die de ‘oude’ openstaande dossiers nog zullen vergen. Uitgaande van een redelijk
constante werkstroom over meerdere jaren zal dit toch (in de loop der tijd) een reëel beeld geven van
het beslag op de totale capaciteit.
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7. Bestuursdwang, dwangsom en verzet

De Algemene wet bestuursrecht geeft de mogelijkheid om bij het nemen van handhavingsbesluiten te
kiezen tussen bestuursdwang of een last onder dwangsom. In het programma van 2005 werd
beargumenteerd dat zoveel mogelijk handhavingsbesluiten onder dwangsom genomen zouden moeten
worden. Blijkens de cijfers van 2005 is dit ook gebeurd (zie evaluatie 2005).

De ervaring met het inzetten van een last onder dwangsom is positief. Voor veel eigenaren is het een
afdoende sanctie om tot het verhelpen van de overtreding over te gaan. Voorwaarde hiervoor is wel
dat de gemeente stand houdt in haar besluiten tot en met de invordering van de verbeurde
dwangsommen toe. Indien dit niet gebeurt verliest het middel haar effectiviteit.

Met name bij illegale bouwzaken is het te verkiezen dat de eigenaar voldoende geprikkeld wordt door
middel van een dwangsom om zelf de opgelegde maatregelen te nemen. Bij sommige dossiers blijft
bestuursdwang echter het aangewezen middel. Uiteraard bij spoedeisende overtredingen maar ook bij
overlast situaties is bestuursdwang het aangewezen middel om de overtreding ongedaan te maken.

De hoogte van dwangsommen is afhankelijk van de situatie.Om dit wat meer te objectiveren zal in
2006 gewerkt worden aan een interne richtlijn voor de bepaling van de hoogte van dwangsommen.

Verbeuren van dwangsommen en verzetsprocedures
De ervaring van 2005 is dat er steeds vaker verzet wordt aangetekend tegen de invordering van
verbeurde dwangsommen. Ook simpelweg doordat er veel meer overtredingen aangepakt worden dan
in voorgaande jaren, gaan er meer verzetsprocedures lopen.

Verzetsprocedures zijn kostbaar doordat dit privaatrechtelijke procedures zijn die door de
stadsadvocaten behandeld worden. Daarnaast legt dit beslag op de juristen van Bureau Handhaving
omdat zij namens de gemeente de verzetsprocedures begeleiden en fungeren als informatiebron en
contactpersoon voor de stadsadvocaat. Omdat de juridische capaciteit van het bureau al krap is zal
getracht moeten worden het aantal verzetsprocedures te beperken. Verder moet gezorgd worden dat de
gemeente sterk staat in de procedures die aangespannen worden.

Kunnen verzetsprocedures voorkomen worden?
Uiteraard zullen er altijd gevallen zijn waarin verzetsprocedures aangespannen worden. We kunnen
wel proberen de overtreder nog duidelijker te informeren over de gevolgen van het verbeuren van
dwangsommen en van uitvoering onder bestuursdwang en daardoor mogelijke procedures voorkomen.

Een bepaalde categorie overtreders laat het aankomen op het verbeuren van de eerste dwangsom en
komt pas in actie als ze de factuur ontvangen voor de invordering van de eerste dwangsom. De
overtreder lijkt vaak dan pas te beseffen dat de zaak serieus genomen moet worden, maar dan is het al
te laat. De invordering loopt al en de kans op een verzetsprocedure is aanwezig.

De overtreder zal tijdens de begunstigingstermijn, ruim voordat deze afloopt, nogmaals te horen
moeten krijgen wat de gevolgen zijn van het niet voldoen aan het besluit. Verder moet duidelijk zijn
dat bij niet-betaling de dwangsom ingevorderd zal worden. Dit staat allemaal vermeld in het besluit,
maar dringt niet altijd door. Vaak denkt men dat als na het verstrijken van de termijn alsnog aan het
besluit voldaan wordt de dwangsommen niet meer betaald hoeven worden.

Bij dwangsombesluiten zal minimaal drie weken voor het aflopen van de begunstigingstermijn,
nogmaals een brief naar de overtreder gezonden worden, waarin duidelijk staat wat de gevolgen zijn
van het niet voldoen aan de opgelegde last. Mogelijk zal dit overtreders bewegen alsnog in actie te
komen. Mocht dit onverhoopt niet baten, dan maakt het de zaak van de gemeente bij de
invorderingsprocedure in ieder geval sterker.
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Dossiervorming
Als er verzet wordt ingesteld wil de gemeente zo sterk mogelijk staat in de procedure. Van cruciaal
belang is dat de gemeente kan aantonen dat de facturen en aanmaningen aangekomen zijn bij de
overtreder. Dit kan door deze stukken aangetekend met bericht van ontvangst te verzenden. De
retourstroken dienen dan zorgvuldig in het dossier bewaard te worden. Helaas is de ervaring dat de
retourstroken niet altijd terugkomen bij de verzender. Hier zal meer aandacht voor moeten zijn, wil de
gemeente sterk staan tijdens de procedure. Een verbetering hierin is inmiddels aangebracht doordat de
medewerkers van het bureau zelf de aantekening van de poststukken kunnen verzorgen. In 2006 zal
met financiën overlegd worden of het mogelijk is de aanmaningen die zij verzenden ook aangetekend
met bericht van ontvangst te versturen.
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8. Communicatie

Projecten zullen in de regel aangekondigd worden door een brief aan de betrokkenen van de
bestuurlijk verantwoordelijke. Daarnaast zal het tweewekelijks overleg met de bestuurders ook in
2006 voortgezet worden (zie evaluatie 2005).

9. Posterioriteiten

Het eventueel toevoegen of uitbreiden van taken in de loop van het jaar zal onvermijdelijk leiden tot
het laten vallen van andere taken die in dit stuk beschreven zijn. Onderdelen die niet genoemd worden
in de uit te voeren taken en ook niet bij de postioriteiten, dienen beschouwd te worden als niet uit te
voeren onderdelen.

Vanwege de capaciteitsbegrenzing moeten er keuzes gemaakt worden in het uit te voeren werk in
2006. Vanwege de overdracht naar SB krijgen de terrassen, uitstallingen en standplaatsen geen
speciale aandacht vanuit SO in 2006. Door het vooralsnog ontbreken van de nota ‘kamerverhuur’ kan
geen serieuze aanpak van kamerverhuurpanden plaatsvinden.
Meldingen van overtredingen op deze gebieden zullen op de gebruikelijke wijze gewogen worden en
bij voldoende zwaarte in behandeling worden genomen.
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Bijlage Bijlage I : Ingevulde formatie bureau Handhaving 2006

Uitgangspunt afdelingscontroller, produktief per fte : 1300 uur

aantal
medewer
kers

totaal
ingevulde
fte’s 

productieve
uren/jr

Medewerker handhaving 2 2 2.600

Administratief, uitvoerend

Inspecteur handhaving 6 5,2 6.760

Bouwkundig, uitvoerend

Sr inspecteur handhaving 1 0,9 1.170

Organisatorisch/beleid, bouwkundig

Jurist handhaving 4 2,7 3.510

Juridisch, procedures

Juridisch assistent handhaving 1 0,9 1.170

Administratief, ondersteunend

Bureauhoofd 1 0,9 1.170

Management

Totalen 15 12,6 16.380
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Bijlage II : regelgeving binnen het taakveld van Bureau Handhaving

1. Woningwet:
a. strijd met welstandscriteria (artikel 12 en artikel 19
b. strijd met Bouwbesluit en/of Bouwverordening (artikel 14 en 17)
c. noodzakelijke verbeteringen (artikel 15 en 15a)
d. onbewoonbaarverklaring (artikel 29)
e. opleggen bouwstop (artikel 100 lid 3)

2. Woningwet/Bestemmingsplan:
Bouwen zonder of in afwijking van vergunning (artikel 40)

3. Woonwagenwet: artikel 10
4. Algemene Plaatselijke Verordening

a. Aanbrengen, in standhouden of gedogen van handelsreclame (gevelreclame), die vanaf de weg
of een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is (en die niet voldoet aan het
vastgestelde beleid). Dit is ook vaak een overtreding van art. 40 Woningwet

5. Wet Ruimtelijke Ordening/Bestemmingsplanvoorschriften:
Gebruik in strijd met de bestemming

6. Huisvestingswet en Huisvestingsverordening
a. Wonen zonder Huisvestingsvergunning
b. Woningonttrekking zonder of in afwijking van vergunning
c. Verheling (samenvoegen van meerdere woningen) zonder of in afwijking van vergunning

7. Monumentenwet
Handelen in strijd met artikel 11 Monumentenwet

8. Gemeentewet artikel 125 ingeval van overtreding van bepalingen uit hoofdstuk 7 van de
Bouwverordening
a. Overbevolking van woningen, woonwagens en woonketen (artikel 7.1.1. en 7.1.2)
b. Staken van gebruik bij bouwvalligheid, gebrek aan veiligheid en gebrek aan hygiëne of het

niet functioneren van essentiële voorzieningen (artt. 7.2.1, 7.2.2 en 7.2.3)
c. Hinderlijk gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen (artikel 7.3.2)
d. Weren van schadelijk of hinderlijk gedierte (artikel 7.4.1)
e. Verboden watergebruik (artikel 7.5.1)
f. Gebruiksgereed houden van installaties (artikel 7.6.1)
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Bijlage III : korte omschrijving activiteiten en besluiten Bureau Handhaving

Activiteiten:
A. Rechtstreekse handhavingsactiviteiten
1. Behandelen van klachten en verzoeken tot handhaving
2. Uitoefenen van controles ter opsporing/constatering van overtredingen.
3. Voeren van overleg met overtreders en klagers
4. Versturen van eerste brieven (waarschuwing/attendering)
5. Verzoek om zienswijze/voeren van zienswijzegesprekken
6. Maken van handhavingsbesluiten
7. Uitoefenen van controles op uitvoering van handhavingsbesluiten
8. Toepassen van bestuursdwang
9. Verbeurdverklaring van dwangsommen
10. Starten en begeleiden van de invordering

B. “Schil-activiteiten”
1. Toetsen van plannen van andere bureau’s en afdelingen op handhaafbaarheid vnl.

beleidsplannen en bestemmingsplannen
2. Informatie verstrekken over handhavingsactiviteiten aan bestuur
3. Bijdrage leveren aan communicatie-activiteiten over handhaving
4. Opstellen van beleidsplannen op uitvoeringsniveau
5. Procedures voeren.
6. Opstellen van standaarddocumenten
7. Netwerken bijhouden
8. Bijhouden registratiesysteem handhaving (aanschrijvingsprogramma/Geobars)
9. Tijdschrijven

2 Soorten besluiten
a. aanschrijvingen
b. besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom
c. besluit tot toepassing bestuursdwang
d. instemmen met verzoek handhaving
e. weigeren verzoek om handhaving
f. besluit tot innen dwangsom
g. feitelijk overgaan tot bestuursdwang
h. intrekken last onder dwangsom
i. intrekken besluit toepassing bestuursdwang
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Bijlage IV : urentabellen

Urenraming projectvoorbereiding nieuwe projecten 2006

Urentabel Projecten
De uren in onderstaande tabel zijn de uren die gemoeid zijn met de projectopzet, de voorbereidingen,
de inventaristie van het gebied en de besprekingen van de eerste resultaten. In feite gaat het om het
hele traject tot aan de daadwerkelijke behandeling van de handhavingszaken die uit de projecten
voortkomen. De uren die gemaakt zullen worden voor het aantal zaken dat uit deze projecten komt
wordt apart berekend.

Tabel 1 Projectvoorbereiding

Projecten Medew.
handhaving Inspecteur Senior

inspecteur
Juridisch
medewerker

Waarderpolder 40 80 40 20

Westelijk
Tuinbouwgebied 100 40 20

Rotte kiezen 2006 40 40

Gevelreclames
Amstdamstr en GOG 40 20

Huisvestingsverordening 20 20

Totalen 100 220 120 80

Tabel 2 Periodieke controles 2006

Periodieke controles Medeweker handhaving

Gevelreclames 100

Huisvestingsvergunningen 450

Totaal 550

Tabel 3 uren dossierbehandeling

Aantal
dossiers

Medewerker
hh Inspecteur Jurist

Gevelreclame 130 1.500 300

Onttrekking/verheling 50 400 100

Illegale bouw/onderhoud/strijd
bp/onttrekking/verheling 450 6.050 1.600
Geen overtreding 30 150

Totaal 660 1.900 6.200 2.000
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Bijlage IV urentabellen

Tabel 4 Juridische procedures 2006

aantal uren totaal uren jurist

bezwaar 20 30 600

voorlopige vz 10 15 150

beroep 5 25 125

Raad van State 3 20 60

Verzet 20 10 200

Totaal jurist 1.135

Tabel 5 Verzamelstaat
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Medewerker hh 2,0 2.600 100 550 1.900 nvt 50 2.600

Inspectie 5,2 6.760 220 nvt 6.200 nvt 50 300 6.770

Senior 0,9 1.170 120 nvt 500 nvt 500 50 1.170

Jurist 2,7 3.510 80 nvt 2.000 1.135 200 100 3.515
Totalen 14.040 14.055

De ondersteuning die medewerkers handhaving of inspecteurs leveren bij procedures zijn verwerkt in
het aantal uren voor de handhavingsdossiers.
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Bijlage V aantal overtredingen in behandeling in 2006

Overtredingen in behandeling eind 2005

261

105
157

53

25

16

61

Illegale bouw Onderhoud
Ib reclame / Apv Hvwontt/verh
Fuca Overig
Strijd bestemmingsplan

Verwacht aantal nieuwe overtredingen
2006

310

110

130

70
30 50

Illegale bouw Onderhoud

Illegale bouw reclame Onttrekking/verheling

Overig Strijd bestemmingsplan


