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Geachte leden van de raad, 

 

Hierbij reageren wij op uw schriftelijke vragen van 27 maart 2019 met het onderwerp 

“Handhaving”. 

 

 
1. Waarom wordt toch gevonden dat handhaven bv tav het bouwwerk achterop het erf 

onevenredig is, wanneer de eigenaar duidelijk regels aan zijn laars lapt?  
 
Antwoord: 
In het besluit op het handhavingsverzoek d.d. 28 december 2018 is door ons genoemd dat wij 
handhaving onevenredig achten omdat het gaat om een tijdelijk bouwwerk dat wordt gebruikt voor 
de opslag van bouwmaterialen ten aanzien van de geplande bouw van de aanbouw en het afbouwen 
van de garage. Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) Bijlage II artikel 2 lid 20 is 
toegestaan om zonder omgevingsvergunning voor het bouwen ervan of het strijdig gebruik met het 
bestemmingsplan tijdelijk een bouwkeet of andere hulpconstructies ten behoeve van 
bouwwerkzaamheden te plaatsen. Omdat er nog bouwwerkzaamheden plaats (gaan) vinden, zien 
wij de noodzaak voor dit tijdelijk bouwwerk. In dit geval blijven wij daarom bij het standpunt dat 
handhavend optreden nu niet in de rede ligt.   
Tegen dit standpunt in het besluit is bezwaar gemaakt. Dit bezwaarschrift ligt ter advies bij de 
bezwaarcommissie. Een advies is nog niet gegeven. Een hoorzitting door de bezwaarcommissie 
heeft wel plaats gevonden op 25 april 2019.  

 
 

2. Waarom is alsnog een omgevingsvergunning gegeven voor de garage, welke groter en hoger is 
gebouwd dan de oorspronkelijke omgevingsvergunning toestond? 
 

Antwoord: 
In het geval van een overtreding van bouwen zonder omgevingsvergunning wordt altijd onderzocht 
of er alsnog een vergunning kan worden verleend ter legalisatie. Indien legalisatie niet mogelijk is 
en of de overtreder niet bereid is om een aanvraag daartoe in te dienen, wordt overgegaan tot het 
nemen van een handhavingsbesluit dat strekt tot het verwijderen van het gebouwde. In dit geval 
heeft overtreder een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de huidige uitvoering 
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van de garage.  
Als er sprake is van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1onder a, Wabo (bouwen), moet de 
omgevingsvergunning worden geweigerd als één van de in artikel 2.10 lid 1 van de Wabo genoemde 
weigeringsgronden aan de orde is. Dit artikel geeft een limitatief-imperatief stelsel weer, hetgeen 
betekent dat indien geen van de weigeringsgronden uit artikel 2.10 van de Wabo zich voordoet, het 
bevoegde bestuursorgaan gehouden is om de vergunning te verlenen (lees: een gebonden 
beschikking). Er geldt dus een zeer beperkt toetsingskader. De weigeringsgronden zijn als volgt: 
- in strijd met is met de regels uit het Bouwbesluit 2012 
- in strijd met de regels uit de gemeentelijke bouwverordening 
- in strijd met de redelijke eisen van welstand 
- in strijd met het bestemmingsplan, indien hiervoor geen omgevingsvergunning kan worden 
verleend. 
De garage is in strijd met het bestemmingsplan, omdat de maximaal toelaatbare bouwhoogte  van 
5,5 meter met 1 meter wordt overschreden.  het bestemmingsplan voorziet in een 
afwijkingsmogelijkheid om een bouwhoogte tot 7 meter toe te staan. Van deze mogelijkheid 
hebben wij gebruik gemaakt omdat de garage voldoet aan de eisen die in het bestemmingsplan 
(artikel 24) zijn genoemd om gebruik te maken van een afwijkingsmogelijkheid. Er kan een 
omgevingsvergunning worden verleend voor de strijd met het bestemmingsplan. In dat geval zijn er 
geen weigeringsgronden meer. Wij zijn daarom gehouden de vergunning te verlenen.  

 
 

3. Er ligt een aanvraag voor een aanbouw aan de woning, waar bezwaar tegen is gemaakt, is het 
college (met alle eerdere overtredingen) voornemens hieraan mee te werken?  

 
Antwoord: 
De omgevingsvergunning voor de aanbouw van de woning is verleend op 25 april 2018. Hiertegen 
was bezwaar gemaakt, maar dit bezwaarschrift is ingetrokken. De omgevingsvergunning voor de 
aanbouw is onherroepelijk. 

 
4. In antwoord op technische vragen van onze kant is aangegeven dat a. er professionele 

apparatuur aanwezig is voor het opknappen van voertuigen b. de eigenaar een KvK nummer 
heeft en website had waaruit blijkt dat het gaat om een “bedrijf (dat) repareert en handelt in 
boten, personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s”. c. er bij diverse controles meerdere boten en 
andere voertuigen aanwezig waren. Tegelijk wordt gemeld dat de controleurs van ODG 
aangeven “dat er geen aanwijzingen zijn dat de activiteiten op dit perceel bedrijfsmatig zijn” 
Dit is voor ons zeer moeilijk te rijmen. Kan het college deze ogenschijnlijke discrepantie 
verklaren  

 
Antwoord: 
Wij hebben geen handel en reparatiewerkzaamheden aan voertuigen kunnen constateren. Uit het 
feit dat de eigenaar en gebruiker van het perceel een KvK inschrijving voor de handel in en 
reparatie van auto's en de handel in boten heeft, volgt niet direct dat deze activiteiten op het 
perceel plaats vinden. Dit moet blijken uit constateringen ter plaatse. Er zijn geen aanwijzingen 
van reparatiewerkzaamheden van voertuigen geconstateerd. Zo is er geen sprake van reclame op 
het perceel en zijn slechts één keer drie auto's van derden geconstateerd. Voor wat betreft het 
aspect handelen is niet geconstateerd dat dit op en vanaf het perceel plaatsvindt. Daarbij merken 
wij op dat de website Wiegmantrading.com op dit moment niet meer actief en ook de controle van 
21 maart 2019 wees uit dat dit gebruik niet aan de orde is. Tijdens de controle op 21 maart 2019 
stond een vaartuig gestald in de garage. Er bevonden zich verder geen vaar- en voertuigen op het 
perceel. Er bestaat met betrekking tot dit aspect geen overtreding van het bestemmingsplan en er 
bestaat daarom volgens ons geen grond om handhavend op te treden.  
 
Tegen het besluit op het handhavingsverzoek is bezwaar gemaakt. Dit aspect is onderwerp van het 
bezwaar. Dit bezwaarschrift ligt ter advies bij de bezwaarcommissie. Een advies is nog niet 
gegeven. Een hoorzitting door de bezwaarcommissie heeft wel plaats gevonden op 25 april 2019. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2016-07-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.10
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5. Aangezien de garage niet geschikt is voor bedrijfsmatige activiteiten, kan het college 
toezeggen dat zij niet zal meewerken aan het toestaan van deze activiteiten op het genoemde 
perceel?  

 
Antwoord: 
Het bestemmingsplan staat bedrijfsmatige activiteiten op het perceel Woldweg 202 alleen toe als 
deze voldoen aan de voorwaarden voor het houden van een beroep- en bedrijf aan huis.  Deze zijn 
gegeven in artikel 17.5.1 Bedrijf of beroep aan huis: 

Voor aan de woning verbonden bedrijven en beroepen gelden de volgende regels: 
a. de woonfunctie blijft de hoofdfunctie, zowel in omvang als in uitstraling, vooral aan de 
naar de weg gekeerde zijde(n) van het perceel; 
b. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner(s); 
c. de activiteit mag geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de woning en 
omgeving, en mag geen noemenswaardige hinder veroorzaken of afbreuk doen aan de 
gebruiksmogelijkheden en privacy van omliggende gronden en bouwwerken; 
d. de activiteit wordt in de gebouwen uitgeoefend; 
e. de activiteit mag niet meer ruimte gebruiken dan 40% van de totale oppervlakte van de 
gebouwen en niet meer dan 50 m2; 
f. alleen productiegebonden detailhandel is toegelaten; 
g. de activiteit is alleen toegelaten als zij milieuhygiënisch passend is; 
h. de activiteit is alleen toegelaten als in de parkeerbehoefte voorzien wordt op het eigen 
erf; 
i. reclame-uitingen en etalages zijn niet toegelaten. 

Een omgevingsvergunning voor het bedrijfsmatig handelen in en het repareren van vaar- en 
voertuigen in de garage zal niet mogelijk zijn gezien de afstanden van het perceel tot omliggende 
woningen, Woldweg 200 (afstand tot garage circa 17 m) en 204 (afstand tot garage circa 30 m).  
 
De huidige situatie ziet volgens ons op hobbymatige activiteiten en om deze in te perken en 
passend te houden binnen de woonbestemming is een last onder dwangsom opgelegd op 21 
december 2018. Tegen deze last is bezwaar gemaakt. Dit aspect is onderwerp van het bezwaar. Dit 
bezwaarschrift ligt ter advies bij de bezwaarcommissie. Een hoorzitting door de bezwaarcommissie 
zal plaatsvinden op 23 mei 2019. 

 
 

6. Is het college het met ons eens dat het voortdurend schenden van voorschriften en regels 
zonder bestraffing het rechtsgevoel van burgers aantast?  

 
Antwoord: 
In ons handhavingsbeleid is vastgelegd dat wij tegen overtredingen van bouwen zonder 
omgevingsvergunning en het handelen in strijd met het bestemmingsplan bestuursrechtelijk 
handhavend optreden. Dit houdt in dat in geval van een overtreding een herstelsanctie wordt 
opgelegd en dat wij voordat wij daartoe overgaan eerst de sanctiestrategie van drie stappen 
doorlopen en de mogelijkheden van legalisatie onderzoeken. Dit houdt in, eerst waarschuwen, een 
voornemen sturen en als laatste een handhavingsbesluit met telkens een termijn om de overtreding 
te beëindigen.  
Een herstelsanctie gaat uit van het beëindigen van de illegale situatie en heeft niet als doel leed 
toe te voegen, dit in tegenstelling tot een bestraffende sanctie.  
Daarbij hoort ook dat wij de overtreder in de gelegenheid moeten stellen om binnen een redelijke 
termijn de overtreding te beëindigen. Ook wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld om 
zienswijzen in te dienen tegen een voorgenomen besluit en om bezwaar in te dienen. Dit kan voor 
omstanders het gevoel geven dat er niets gebeurt, maar wij zijn gehouden aan de regels van ons 
handhavingsbeleid en aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Algemeen ter aanvulling 

Tegen zowel het besluit op het handhavingsverzoek als tegen het besluit tot het opleggen van een 

last onder dwangsom zijn door verzoeker om handhaving en door overtreder bezwaar gemaakt. 
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Beide bezwaren liggen voor advisering bij de bezwaarcommissie. Een advies is nog niet gegeven en 

dit houdt in dat ons standpunt nu getoetst wordt en bij het nemen van een besluit op bezwaar 

nemen wij een definitief standpunt in. Tegen het besluit op bezwaar kan nog beroep worden 

aangetekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


