
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 
13 februari 2019 
verpauperde panden/vergunningen/huisjesmelkers/veiligheid/handhaving 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 

1.  Wat doet het College qua handhaving tegen huisjesmelkers in Midden-Groningen 
die zich niet aan de regels houden? 

2.  Hoe kan het dat er activiteiten plaatsvinden in opgekochte panden (bijvoorbeeld 
garage-activiteiten in het voormalige Humanitaspand ad Kerkstraat) waar geen 
vergunning voor is verleend? (Brief bewoners Kerkstraat 30 januari 2019). 

3. Wat gaat u daar tegen doen? 

4. Wie is er verantwoordelijk voor de controle op vluchtwegen en brandveiligheid? 

5. Hoe kan het dat er zonder vergunning een compleet nieuwe verdieping geplaatst 
wordt op een woning aan de Hoofdstraat en dat de buurman via zijn advocaat en 
vermoedelijk straks de  rechter als particulier zijn gelijk moet halen? (Zienswijze 
bewoner Hoofdstraat 7 februari). 

6. Waarom wordt hier (vraag 2 en 5) niet op gehandhaafd? 

7. Waarom maken wij gebruik van de ODG als zij niet berekend zijn op hun taak? 

8. Hoe kunt u in de woonvisie aangeven iets aan verpauperde panden te willen doen 
terwijl u niet handhaaft op deze excessen? Wie is nu uiteindelijk verantwoordelijk? 

9. Kunt u ons een overzicht verschaffen van panden in onze gemeente waarin 
kamerverhuur plaatsvind en kunt u daarbij aangeven of de (alle) vergunningen op orde 
zijn? 

10. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet in deze dossiers en gaat u niet 
naast uw inwoners staan, u kunt niet volstaan om door te verwijzen naar de ODG, u 
betaalt en u bepaalt! 

11. Vind u ook dat de gemeente Midden-Groningen alleen het basispakket moet gaan 
afnemen bij de ODG en de overige taken zelf weer moet gaan uitvoeren? 

12. Wat zijn de mogelijkheden om pandeigenaren te verplichten om aan de buitenkant 
van de panden, cosmetisch, het aanzicht te verfraaien? 

13. Kunt u aangeven (uiteraard in een aparte vertrouwelijke beantwoording) met welke 
panden, in navolging van het Nijburg pand aan de Kerkstraat, u bezig bent om te 
verwerven? 

14. Wat zijn na de harmonisering de mogelijkheden tot het aanschrijven van 
pandeigenaren en welke juridische mogelijkheden zijn er om verplicht onderhoud af te 
dwingen? 
 
Hans Haze 
Fractievoorzitter Gemeentebelangen MG 
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Geachte leden van de raad,

Hierbij reageren wij op uw schriftelijke vragen van 13 februari 2019 GemeenteBelangen met het

onderwerp “verpauperde panden/vergunningen/huisjesmelkers/veiligheid/handhaving”.

1. Wat doet het College qua handhaving tegen huisjesmelkers in Midden-Groningen die zich niet

aan de regels houden?

Antwoord:
Het college hanteert bij overtredingen, het maakt niet uit door wie, de Toezicht- &
handhavingstrategie WABO in de provincie Groningen. Deze strategie helpt bij het passend
interveniëren bij iedere bevinding. Het college bevordert de naleving van wettelijke en
vergunningsvoorschriften op basis van vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van
deze strategie.
In Groningen worden twee methodieken gebruikt: De Tafel van elf en de nalevings- en
handhavingspriamiden. De enkele zogenaamde ‘huisjesmelkers’ vertonen soms calculerend gedrag,
en daarbij wordt het stevigst opgetreden, bijvoorbeeld door inzet van de instrumenten dwangsom,
bestuursdwang, of in uitzonderlijke gevallen boete of strafvervolging.
De aanpak van overtredingen gaat via de matrix met de combinatie van gedrag van de overtreder
(goedwillend – moet kunnen – calculerend – crimineel) en de gevolgen van overtreding (nihil –
beperkt – van belang – aanzienlijk/dreigend/onomkeerbaar).
Als een overtreding wordt vastgesteld begint de aanpak (bijna) altijd met het informeren en
waarschuwen, zodat overtreder gelegenheid heeft om de overtreding ongedaan te maken. Alleen in
spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld bij dreigend gevaar) wordt meteen bestuursdwang toegepast
om de situatie veilig te stellen.

Deze strategie is te vinden op de website van de provincie Groningen:

https://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/1f2d7625-04d5-4787-9748-

609cb10dd963/1f2d7625-04d5-4787-9748-609cb10dd963:b667ad0e-8769-4019-8e3a-

bf28c96b92f4/Bijlage%202b%20-%20Toezicht%20en%20handhavingstrategie%20Wabo.pdf
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2. Hoe kan het dat er activiteiten plaatsvinden in opgekochte panden (bijvoorbeeld garage-

activiteiten in het voormalige Humanitaspand ad Kerkstraat) waar geen vergunning voor is

verleend? (Brief bewoners Kerkstraat 30 januari 2019).

Antwoord:
Veel percelen aan de Kerkstraat hebben een ruime bestemming gekregen door vaststelling van het
bestemmingsplan door de gemeenteraad. Er is daar, net al in veel centrumgebieden, een menging
van functies toegelaten, zoals wonen en lichte bedrijfsvormen. Een garagebedrijf is daar, net als
bewoning toegelaten en niet omgevingsvergunningplichtig.

3. Wat gaat u daar tegen doen?

Antwoord:
Niets, dit is een legale situatie. Onze toezichthouders hebben het bedrijf meteen na melding van
de buurt bezocht en ze gewezen op de meldingsplicht van de Wet milieubeheer. Een garagebedrijf
moet de oprichting melden bij de gemeente, zodat de gemeente (en het milieutoezicht) weet
welke milieuactiviteiten in de inrichting (het bedrijf) worden uitgevoerd. De benodigde melding is
gedaan. Er is verder bekeken of het bedrijf functioneert conform de voorschriften van het
landelijke Activiteitenbesluit, en waar nodig zijn aanwijzingen gegeven voor verbetering. Waarop
bij hercontrole is toegezien.

4. Wie is er verantwoordelijk voor de controle op vluchtwegen en brandveiligheid?

Antwoord:
Sinds een aantal wetswijzigingen is tegenwoordig het college van burgemeester en wethouders
standaard het bevoegd gezag, en dus verantwoordelijk voor het bedoelde toezicht. Voor heel grote
(meer risicovolle) milieu-inrichtingen (in de volksmond “bedrijven”) is het college van
Gedeputeerde Staten bevoegd gezag, voor regio-overstijgende inrichtingen (zoals mijnbouw) is de
minister van economische zaken bevoegd gezag. De Veiligheidsregio Groningen (vroeger de
gemeentelijke brandweer) verzorgd het toezicht. Zij wijzen op overtredingen en waarschuwen met
het doel overtredingen ongedaan te krijgen. Als succes uitblijft, krijgt de Omgevingsdienst
Groningen opdracht om handhavend op te treden.

5. Hoe kan het dat er zonder vergunning een compleet nieuwe verdieping geplaatst wordt op een

woning aan de Hoofdstraat en dat de buurman via zijn advocaat en vermoedelijk straks de rechter

als particulier zijn gelijk moet halen? (Zienswijze bewoner Hoofdstraat 7 februari).

Antwoord:
Door wetswijzigingen zijn de afgelopen jaren steeds meer bouwactiviteiten zonder
omgevingsvergunning toegelaten. Bijvoorbeeld het plaatsen van dakkapellen, mits voldaan wordt
aan een aantal regels. Met deze vraag wordt vermoedelijk gedoeld op een uitbouw van de woning
waarbij de overtreder de regels voor het vergunningsvrij bouwen van een dakkapel verkeerd heeft
uitgelegd. Na signaal van de buren is het pand bezocht door bouwtoezicht en is de overtreder
gewezen op de juiste uitleg van de regels. Daarbij is vastgesteld dat de gekozen bouwvorm
vergunningplichtig is. Daarbij heeft de overtreder gelegenheid gekregen de overtreding op te
heffen. De overtreder kan kiezen voor verkleinen van de uitbouw tot voldaan wordt aan de regels
van een vergunningvrije dakkapel of hij kan vergunning aanvragen. In dit geval is het niet redelijk
geacht de bouw geheel stil te leggen, aangezien de uitbouw legaliseerbaar lijkt. In januari is
vergunning aangevraagd.
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6. Waarom wordt hier (vraag 2 en 5) niet op gehandhaafd?

Antwoord:
Zie antwoorden bij 2 en 5.

7. Waarom maken wij gebruik van de ODG als zij niet berekend zijn op hun taak?

Antwoord:

De omgevingsdienst is prima berekend op de taak, zij hebben de juiste kennis en vaardigheid in

huis om het werk uit te voeren. De vraag suggereert ontevredenheid over het functioneren van de

dienst. De ontevredenheid schuilt mogelijk in twee elementen.

Ten eerste in de onbekendheid die we bijna dagelijks ervaren bij omwonenden over de

mogelijkheden die de gemeente heeft om op te treden bij overtredingen. De gemeente heeft

voornamelijk instrumenten uit het bestuursrecht. Deze wetgeving en de instrumenten van

dwangsom en bestuursdwang zijn gericht op het opheffen van de overtreding, niet op bestraffen.

Dat systeem houdt in dat eerst gewaarschuwd moet worden en gelegenheid geboden moet worden

om de overtredingen op te heffen. En bij dat laatste moet ook bekeken worden of de overtreding

gelegaliseerd kan worden, wat soms opgevat wordt als een ‘beloning’ voor slecht gedrag.

Uitzondering zijn spoedeisende gevallen, bijvoorbeeld waar acuut gevaar dreigt, daar kan/moet

het college soms (bijna) zonder waarschuwing ingrijpen. Voor omwonenden lijkt het daarom soms

alsof de gemeente (te) lange tijd niks doet. Een omwonende die hinder ondervindt heeft vaak zijn

geduld al opgebruikt op het moment dat hij een handhavingsverzoek bij de gemeente neerlegde.

We hebben hiervoor aandacht in onze communicatie met bewoners, en proberen meteen uit te

leggen dat oplossing van het gemelde probleem soms veel inzet, tijd en geduld kost. Heel anders is

het strafrecht dat de politie ter beschikking heeft. Daarbij kan iemand voor kleine vergrijpen

meteen een boete krijgen en in zwaardere gevallen na tussenkomst van OM of een rechter. Daarbij

is het doel straffen.

Ten tweede schuilt de ontevredenheid mogelijk in de capaciteit die de gemeente inkoopt bij de

omgevingsdienst. De gemeente Midden-Groningen heeft besloten om per 1 januari 2018 de

volledige WABO-taken bij de Omgevingsdienst Groningen (ODG) te beleggen. Deze WABO-taken

omvatten vergunningverlening en toezicht, controle en handhaving op het gebied van

omgevingsrecht. Jaarlijks wordt aan de ODG opdracht verstrekt voor het verrichten van deze taken.

De omvang van deze taken wordt bepaald op basis van cijfers die voortvloeien uit ervaringen van

het voorgaande jaar. Om deze taken te kunnen uitvoeren wordt een jaarlijkse bijdrage door de

gemeente betaald. Hiervoor kan een bepaald aantal uren worden verdeeld over de diverse taken.

Indien op basis van bepaalde voorvallen, nieuw beleid of projecten extra inzit van de ODG gewenst

is, zal in beginsel worden gekeken in hoeverre dit is uit te voeren binnen de jaaropdracht van de

ODG. Een project als de aanpak van verpauperde panden vereist structureel extra inzet van de ODG

die nu niet is meegenomen in de jaaropdracht. Beperkte incidentele situaties die prangend zijn

kunnen binnen de jaaropdracht wel worden verricht. Vooralsnog wordt gekeken welke situaties

dermate risicovol zijn, dat deze met voorrang moeten worden behandeld. Deze pragmatische

insteek wordt gekozen in verband met de beschikbare budgetten voor de uitvoering van de WABO-

taken door de ODG. Kortom, er is maar een beperkt aantal bouw- en milieutoezichthouders voor

onze gemeente beschikbaar, waardoor er, net als in heel Nederland, risicogestuurd gewerkt wordt.

Dit systeem betekent in de praktijk dat alleen de meest risicovolle inrichtingen of bekende
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overtreders regelmatig gepland bezocht worden, soms meerdere keren per jaar.

Uitkomst van de nog te voeren discussie van college en raad over beschikbare middelen en

prioritering van werkzaamheden, kan zijn dat er gekozen wordt voor meer inzet (uitbreiding

capaciteit) op de aanpak van verpauperde panden, bijvoorbeeld door de Omgevingsdienst. Deze

discussie zal ook de nog uit te voeren harmonisatie van de welstandsnota moeten betreffen en goed

gevoerd kunnen worden als in het tweede kwartaal de “aanpak zorgelijk onderhoud” nader

uitgewerkt en de daarbij horende werkafspraken en – processen ingevoerd zijn.

8. Hoe kunt u in de woonvisie aangeven iets aan verpauperde panden te willen doen terwijl u niet

handhaaft op deze excessen? Wie is nu uiteindelijk verantwoordelijk?

Antwoord:
Er werd en wordt gehandhaafd bij overtredingen. De capaciteit en complexiteit van de
overtredingen bepalen welke overtredingen aangepakt kunnen worden. De Woonvisie is vooral
gericht op het voorkomen van nieuwe gevallen van zorgelijk onderhoud.

9. Kunt u ons een overzicht verschaffen van panden in onze gemeente waarin kamerverhuur

plaatsvind en kunt u daarbij aangeven of de (alle) vergunningen op orde zijn?

Antwoord:
Nee, er is geen overzicht waar kamerverhuur plaatsvindt. Kamerverhuur is standaard niet verboden
en niet vergunningplichtig. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer is in het verleden gekozen voor
een systeem om kamerverhuur te beperken. Daartoe heeft de gemeenteraad in die
bestemmingsplannen opgenomen dat de kamerverhuur alleen op aangewezen adressen is
toegelaten, in de Kerkstraat zijn acht adressen aangewezen.
De door de raad vastgestelde bestemmingsplannen zijn voor iedereen te raadplegen via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/cs/249705.5/578548/82657.04403895578
Er blijkt behoefte te zijn aan kamerverhuur, zeker aan het begin van elk studiejaar is er veel
media-aandacht voor de tekorten in de stad Groningen, waardoor er ook een overloop is naar onze
gemeente. Kamerverhuur is niet het probleem, het ‘Hoogezandse verbod’ erop is slechts een
middel om de uitwassen van slechte (brand)veiligheid te voorkomen, voortgekomen uit het
capaciteitstekort van bouwtoezicht om door toezicht en handhaving te zorgen dat de kamerverhuur
zich aan de regels houdt.

10. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet in deze dossiers en gaat u niet naast uw

inwoners staan, u kunt niet volstaan om door te verwijzen naar de ODG, u betaalt en u bepaalt!

Antwoord:
Het college neemt verantwoordelijkheid en neemt actie waar nodig en mogelijk. Zie eerdere
antwoorden.

11. Vind u ook dat de gemeente Midden-Groningen alleen het basispakket moet gaan afnemen bij

de ODG en de overige taken zelf weer moet gaan uitvoeren?

Antwoord:
De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft besloten om per 1 januari 2018 het verplichte
basistakenpakket aangevuld met de volledige WABO-taken door de Omgevingsdienst Groningen
(ODG) te laten uitvoeren. Vermoedelijk zullen vooral de beperkingen die wetgeving en capaciteit
geven bepalen hoe de inzet ervaren wordt. Zie ook antwoord bij 7.
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12. Wat zijn de mogelijkheden om pandeigenaren te verplichten om aan de buitenkant van de

panden, cosmetisch, het aanzicht te verfraaien?

Antwoord:
Die mogelijkheden zijn beperkt. Alleen als het uiterlijk van een pand “in ernstige strijd met
redelijke eisen van welstand” is, kan het college handhavend optreden. Een beetje slecht
onderhouden of een beetje lelijk is geen reden om in te grijpen. We kennen een aantal zeer
onaangename voorbeelden, waarbij door de beperkte capaciteit van bouwtoezicht tot heden
eerder gekozen is om de gevaarlijke situaties aan te pakken dan de lelijke.
Bij de geplande harmonisatie van de welstandsnotas wordt vermoedelijk voorgesteld de goed
functionerende excessenregeling van de Slochterse nota over te nemen, mogelijk met kleine
aanpassing door actuele ervaringen van medewerkers van de omgevingsdienst in een groter deel
van de provincie.

13. Kunt u aangeven (uiteraard in een aparte vertrouwelijke beantwoording) met welke panden, in

navolging van het Nijburg pand aan de Kerkstraat, u bezig bent om te verwerven?

Antwoord:
Ja dat kan, maar gezien het delicate karakter van dit soort gesprekken doen we dat hier niet. Voor
de ontwikkeling van het Stadshart is door de raad op 30 oktober 2017 besloten om voorkeursrecht
te vestigen op enkele panden die voor de stedenbouwkundige structuur en de kwaliteit van het
Stadshart van belang zijn. Als het lopende overleg met eigenaren en gebruikers in het gebied niet
het gewenste resultaat geeft, heeft de gemeente met dit recht een instrument om te onteigenen.
Desgewenst kunnen we in een vertrouwelijke bijeenkomst mondeling toelichting geven op de
lopende ontwikkelingen waarbij we aangeven met welke eigenaren we over welke percelen spreken
over verwerving.

14. Wat zijn na de harmonisering de mogelijkheden tot het aanschrijven van pandeigenaren en

welke juridische mogelijkheden zijn er om verplicht onderhoud af te dwingen?

Antwoord:
Onduidelijk is welke overtreding bedoeld wordt. Er is onderscheid te maken naar het uiterlijk
(ernstige strijd met redelijke eisen van welstand), daarbij telt vooral het advies van de
welstandscommissie als onderbouwing van een handhavingsbesluit. Daarbij is nu in het gebied van
voormalig Slochteren en Menterwolde als met grote zekerheid goed te handhaven, over de rest is
enige juridische twijfel, daarom is al in 2018 een lijst met voorbeelden ter advies aan de commissie
voorgelegd.
De andere overtredingen betreffen het landelijke Bouwbesluit en in veel mindere mate de
gemeentelijke bouwverordening. Het Bouwbesluit bevat onder meer regels rondom de constructie
(stevigheid) van gebouwen, brandveiligheid, isolatie, ventilatie, daglichttoetreding. Verplicht
onderhoud is alleen direct af te dwingen, het is en blijft de vrijheid van eigenaren en/of bewoners
om maatregelen te nemen om overtredingen te voorkomen en/of op te heffen. Pas bij vastgestelde
overtredingen waarbij niet voldaan is aan een opgelegde last kan het college bepaalde handelingen
via dwangsom of bestuursdwang afdwingen. In 2018 is bijvoorbeeld ook bij een (te) gevaarlijke
woning een last opgelegd die bewoning verbiedt totdat de woning door vervanging van een aantal
bouwonderdelen weer hersteld is.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen
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A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris



 

 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-
raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/ 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/

