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Aanleiding
Tijdens de RTG Ruimte van 24 juni jl. werden er enkele vragen gesteld. Deze vragen worden in deze
raadsmededeling beantwoord. Het gaat om de volgende vragen:
1. Is er voor wat betreft toezicht en handhaving afstemming tussen de politie, de controlerende
taken van de OdA en de gemeente?
2. Kan bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak samengaan of sluit het een het andere uit?
Inhoud mededeling
1. Maandelijks vind er een lokaal handhavingoverleg plaats waarbij de gemeente en politie
aanwezig is. Hierin worden alle evenementen besproken en wordt besproken hoe de controle
zal plaatsvinden. In sommige gevallen worden controles gezamenlijk uitgevoerd. De OdA
voert geen controles uit bij evenementen, omdat de OdA alleen milieu-inrichtingsgebonden
milieutaken uitvoert, zoals toezicht en handhaving. Evenementen vallen onder de APV.
Handhavingstaken die betrekking hebben op de APV voert de gemeente zelf uit.
2. Ja, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak kunnen wel degelijk samengaan; ze kunnen
elkaar juist versterken.
Bestuurlijke handhaving wordt ingezet door een bestuursorgaan (zoals bijvoorbeeld een
gemeentebestuur). Bij strafrechtelijke handhaving is het Openbaar Ministerie (OM) het
aangewezen orgaan. Het OM en het bestuursorgaan hebben elk een zelfstandige
bevoegdheid voor een strafrechtelijke dan wel bestuursrechtelijk aanpak.
Ook al is er een strafrechtelijk traject ingezet dan bestaat alsnog de mogelijkheid om
bestuursrechtelijk op te treden. Dit verdient juist de voorkeur en is zo ook afgesproken met de
politie (flankerend beleid).
Verschil bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving
Bestuursrechtelijke handhaving heeft als doel de illegale situatie ongedaan te maken. Hierbij wordt
vaak een herstelsanctie opgelegd (bijvoorbeeld een last onder dwangsom voor een bepaalde periode
waarbinnen de overtreding voortduurt). Strafrechtelijke handhaving heeft een bestraffend karakter.
Door het opleggen van een straf (bijvoorbeeld een geldboete) wordt de overtreder op het rechte pad
gezet.

De bestuursrechtelijke boete
Het bestuursrecht kent ook de zogenoemde bestuurlijke boete. Daarmee kan het (gemeente)bestuur
direct straffen door de overtreder van een gemeentelijk verbod zonder tussenkomst van een rechter
een boete op te leggen. Een bestuurlijke boete kan echter niet samengaan met het opleggen van een
last onder dwangsom. Daarmee zou het bestuursorgaan een overtreder immers tweemaal een straf
opleggen voor een overtreding. Wellicht heeft dit tot de tijdens de RTG ontstane verwarring geleid.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: -De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: --

