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Betreft: Bestuurlijk overleg 13 april 2017 

Geacht college, 

De provincie Noord-Hol land houdt toezicht op gemeenten bij hun taken 
op het gebied van toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. In 
het kader van dit toezicht heeft op 13 april j l . bestuurli jk overleg 
plaatsgevonden tussen onze gedeputeerde Tekin en twee leden van uw 
college, burgemeester Hafkamp en wethouder Snabilie. Dit gesprek 
ging over het door uw college ingediende plan van aanpak voor de 
handhaving van illegale bewoning ļ illegale recreatiewoningen in uw 
gemeente. 

Als bijlage bij deze brief sturen wij u het verslag van dit overleg en de 
nagestuurde concrete aanmerkingen op uw plan van aanpak. 

Korte weergave van het gesprek 
In het overleg is de gelegenheid gegeven het plan van aanpak toe te 
l ichten. Van onze kant is daarna aangegeven dat het plan van aanpak 
zowel op strategisch als op uitvoeringsniveau onvoldoende inzicht geeft 
in de wijze waarop de beschikbare instrumenten en middelen zodanig 
worden ingezet dat de aanwezige overtredingen voortvarend worden 
aangepakt. U stelt in het plan van aanpak dat hiermee over zes jaar 
sprake is van een beheersbare situatie. Dit uitgangspunt is in onze ogen 
enerzijds onvoldoende gebaseerd op objectieve feiten en anderzijds 
gaat u hiermee uit van een te laag tempo om recht te doen aan de 
beginselplicht tot handhaving en het voorkomen van willekeur en 
rechtsonzekerheid. Zoals in het gesprek is aangegeven zal de aanpak 
minimaal moeten voorzien in een tempo dat tweemaal zo hoog l igt. 

Bij de afronding van het overleg bent u in de gelegenheid gesteld het 
plan van aanpak aan te passen om aan de gemaakte opmerkingen 
tegemoet te komen. Hierbij is afgesproken dat u uiterl i jk 1 j un i 2017 
het aangepaste plan van aanpak aan ons toestuurt. 
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Vervolg 
Met deze brief bevestigen wij de gemaakte afspraken die tijdens het 
bestuurli jk overleg zijn gemaakt. Hiermee bevinden wij ons nog in fase 
drie van de interventieladder indeplaatsstelling. Wij bevestigen hiermee 
de gemaakte afspraken en termijnen. 
Na 1 jun i 2017 zullen wij beoordelen of er met een gewijzigd plan van 
aanpak sprake is van een adequate aanpak van de aanwezige 
overtredingen, of de noodzaak aanwezig is om naar de volgende fase 
van de interventieladder te gaan. Dit betreft het voornemen tot 
indeplaatsstelling. 

Horizontale verantwoording 
In het kader van de hor izontale verantwoord ing en controle raden 
wi j aan deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad. 

Nadere informatie 
Als deze br ief nog vragen bij u oproept , dan kunt u contact 
opnemen met mw. S. Klok of dhr. W.J. Oude Lohuis. Zij z i jn 
bereikbaar op te le foonnummer 0 2 3 - 5 1 4 4 5 4 4 of per emai l : 
k loks@noord-ho l land.n l I oudew@noord-ho l land.n l 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land, 

voorz 

,W. Remkes 
Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid 
van het college dat met dit onderwerp is belast. 

2 bijlage(n) 
- Verslag bestuurli jk overleg 13 april 2017 
- Interventieladder indeplaatsstelling 
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Verslag van het bestuurlijk overleg van de provincie NH met de gemeente Bergen over het 
strategisch plan van aanpak handhaving permanente bewoning recreatiewoningen 

Provinciehuis, 13 april 201 7. 

Aanwezig: 
Gemeente Bergen: 

mevrouw H. Hafkamp, burgemeester 
- de heer H. Snabilie, wethouder RO 

de heer R. Westbroek, manager VTH 
mevrouw E. Quaedflieg, senior beleidsmedewerker VTH 

Provincie NH: 
de heer A. Tekin, gedeputeerde 
de heerJ.W. Mollema, bestuursadviseur 
mevrouw H. Verschuren, sectormanager Kabinet 
mevrouw S. Klok, inspecteur Omgevingsrecht (verslag) 

Agenda: 
1. Opening 
2. Bespreking plan van aanpak gemeente Bergen 

Toelichting gemeente 
Reactie Provincie 

3. Vervolgstappen 
4. Afspraken 
5. Rondvraag en sluiting 

1. Opening. 
De aanwezigen stellen zichzelf voor. 
De heer Tekin blikt vervolgens even kort terug op het voortraject van dit dossier, vanaf het 
moment van het bestuurli jk overleg met gedeputeerde Geldhof op 29 augustus 2016. Hij verwijst 
in de terugbl ik o.a. naar de brief van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) van 29 september 2016 
waarin het college van de gemeente Bergen verzocht werd een strategisch plan van aanpak over 
de handhaving van illegale bewoning/ illegale recreatiewoningen op te stellen en voor 
1 januari 201 7 aan GS aan te leveren. Hij geeft aan dat in deze brief ook is aangegeven dat, zodra 
GS het plan van aanpak ontvangen zou hebben, de gedeputeerde, belast met het Wabo-toezicht, 
een bestuurli jk overleg met het college van de gemeente Bergen zou aangaan om het plan nader 
te bespreken en dat dit de reden is dat de aanwezigen vandaag bij elkaar zitten. 

De heer Tekin verzoekt mevrouw Hafkamp en de heer Snabilie een toelichting op het 
aangeleverde plan van aanpak te geven. 

2. Bespreking plan van aanpak gemeente Bergen 
Mevrouw Hafkamp geeft aan dat, in haar beleving, de provincie het verzoek om een plan van 
aanpak heeft gedaan naar aanleiding van het bestuurli jk overleg dat heeft plaatsgevonden op 
29 augustus 2016. In dat overleg is besproken dat de financiële middelen voor de uitvoering van 
het beleid op het gebied van handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen en 
illegale bouw van recreatiewoningen, middels een motie, uit de begroting van 2017 zijn gehaald. 
De jaren ervoor was er jaarl i jks een budget van ē 50.000, -- beschikbaar voor de handhaving van 
dit onderwerp. 

De heer Tekin geeft aan dat de aanleiding breder was dan alleen het bestuurli jk overleg en de 
motie omtrent de begroting 201 7. Hij vraagt wat de ratio van de motie is. 
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Mevrouw Hafkamp antwoordt dat zi j , als burgemeester, geen politiek bedrijft, maar dat dit 
waarschijnli jk terug te herleiden is naar de onderhandelingen over dit onderwerp in de 
coalit ievorming. 
Mevrouw Hafkamp merkt op dat de brief van GS van 29 september 2016 en het ambtsbezoek van 
de commissaris van de Koning (hierna: CdK) aan het college en de raad van de gemeente Bergen 
op 19 januari j l . tot veel overleg met de raad over dit onderwerp hebben geleid en dat de raad op 
9 maart j l . besloten heeft om vanaf het jaar 201 7 structureel C 50.000, -- voor de handhaving van 
onrechtmatige permanente bewoning ten laste van het begrotingssaldo 201 7 en verder op te 
nemen. 
Mevrouw Hafkamp geeft aan dat de uitspraken van de CdK tijdens het ambtsbezoek over het door 
de provincie gewenste tempo van de handhaving van onrechtmatige bewoning van 
recreatiewoningen bij de raad toch wel tot commotie heeft geleid. De CdK heeft namelijk 
aangegeven dat een periode van 5 jaar niet acceptabel is en dat de uitvoering binnen 1 of 2 jaar 
klaar moet zi jn. 
Mevrouw Hafkamp heeft ti jdens de raadsvergadering op 9 maart j l . ui tdrukkel i jk aangegeven dat 
met het huidige beschikbare budget de door de CdK genoemde termijn niet gehaald gaat worden. 
Het plan van aanpak gaat uit van continuering van de huidige werkzaamheden op dit gebied. 
Zij is dan ook erg benieuwd wat de Provincie van het plan van aanpak vindt. 

De heer Tekin antwoordt dat het plan van aanpak in het college van GS aan de orde is geweest en 
dat het voorlopig standpunt is dat het plan van aanpak onvoldoende is. Vervolgens geeft hij 
mevrouw Verschuren het woord vooreen inhoudelijke reactie op het plan van aanpak. 

Mevrouw Verschuren geeft aan dat de aandachtspunten m.b.t. het plan van aanpak op 3 niveaus 
zijn te duiden, te weten strategisch, tactisch en operationeel niveau. Per niveau zijn de 
aandachtspunten de volgende: 

Strategisch niveau: 
Het plan van aanpak li jkt m.n. een verzameling van beleidstukken. 
Het plan van aanpak li jkt niet eenduidig in de gehanteerde cijfers. 
De aantallen die de gemeente als uitgangspunt neemt voor haar aanpak en evaluatie zijn 
gebaseerd op een feitelijke inventarisatie uit 2005. Alleen al gelet op het t i jdsverloop 
sindsdien, maar ook gezien de verschillende interventies die de gemeente sindsdien heeft 
uitgevoerd, is een actuele inventarisatie en analyse van het probleem noodzakelijk om een 
gedegen aanpak op te zetten. 
Door het gebrek aan een actuele inventarisatie is onduideli jk hoeveel overtredingen per 
categorie voorkomen en wat de ernst is van de feiteli jk voorkomende overtredingen. 
Onduideli jk is wat de concrete doelstelling is van de gemeente met betrekking tot dit 
onderwerp e n / o f t e onderscheiden categorieën. 
Onduideli jk is wat de gemeente denkt te moeten doen om op dit onderwerp tot de gewenste 
oplossing te komen. 

Tactisch niveau: 
Voor een problematiek van deze omvang, ernst en complexiteit is een steekproef niet de 
meest geëigende methode voor het selecteren van dossiers. Zeker niet als er relatief slechts 
een beperkt aantal van het totale aantal gevallen per jaar kan worden opgepakt. 
Om van het beleid enige afschrikkende werking te laten uitgaan en om het gevoel van 
willekeur en ongeli jkheid te voorkomen, moet de selectie van dossiers en het aantal dossiers 
dat wordt opgepakt op een meer transparante en onderbouwde wijze plaatsvinden. 
Daarom dient er nu geselecteerd te worden op basis van de inventarisatie en onderverdeling 
in categorieën naar ernst van de overtreding. Daarbij moet per onderscheiden traject een 
aanpak worden uitgestippeld waarmee de achterstanden binnen deze categorieën binnen twee 
jaar zijn weggewerkt. Hiervoor moet (gemotiveerd) worden aangegeven welke acties worden 
ondernomen en wat hiervoor nodig is. 
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Operationeel niveau: 
De gemeente geeft geen onderbouwing hoe zij denkt de achterstand met een ongewijzigd 
beleid, ongewijzigde werkwijze en ongewijzigd budget binnen afzienbare t i jd te kunnen 
wegwerken. 
De gemeente zit nu al op de maximale termijn van wat aan de start van het traject werd 
ingeschat, terwij l nog geen rekening is gehouden met het feit dat de nog resterende gevallen 
waarschijnli jk meer t i jd zullen vragen dan in de eerste jaren van de aanpak. 
De huidige aanpak heeft tot veel commotie geleid onder inwoners en binnen de 
gemeenteraad. Veel inwoners weten niet waar ze aan toe zijn en wat ze, wanneer, van de 
gemeente kunnen verwachten. 
De overlegde aanpak en evaluatie moeten, naar mening van de provincie, leiden tot een 
intensivering van de aanpak waarbij meer (vergelijkbare) zaken worden opgepakt. Bovendien 
moet hierop worden doorgepakt en dient de selectie van dossiers op een onderbouwde en 
transparante manier plaats te vinden. 
Het plan van aanpak moet inzicht geven in deze versnelde aanpak en het beoogde resultaat. 
Tevens moet er duideli jkheid worden gegeven over welke acties noodzakeli jk zi jn om dit uit te 
voeren en welke capaciteit en/of financiële middelen hiervoor worden ingezet. 

De heer Tekin vult aan dat op meta-niveau de essentiële vraag is: hoe serieus neemt de gemeente 
het probleem? Wat is het beeld van de huidige aanpak voor de burger? 

Mevrouw Hafkamp antwoordt dat zij er niet over twi j fel t dat de gemeente met één mond 
spreekt. Het onderwerp handhaving wordt door het college zeer serieus genomen en ook het 
beleid m.b.t. de handhaving van de illegale bewoning van recreatiewoningen wordt breed 
gesteund. 

Zij geeft vervolgens aan dat de door de provincie genoemde inventarisatie een zeer ti jdrovende 
klus is die ook nog eens zeer veel geld zal gaan kosten. Hiervoor zal de raad de nodige middelen 
beschikbaar moeten maken. Ook in de BUCH-samenwerking is hiervoor ambteli jk te weinig 
capaciteit. 

Mevrouw Quaedflieg merkt op dat ook het legalisatiebeleid op het gebied van recreatiewoningen 
zal worden geactualiseerd; dit is conform het voorstel uit extern onderzoek, uitgevoerd door 
Hugo Priemus. De gemeente is voornemens een pilot te gaan doen. Men is na aan het denken 
over in welk gebied de pilot zal worden uitgerold. 
Zij geeft tevens aan dat de gemeente wel degelijk een beeld heeft van het aantal te behandelen 
dossiers; het actuele beeld is 600 dossiers. 
Zij merkt vervolgens op dat in het huidige tempo het aantal dossiers niet in de door de CdK 
genoemde termijn weggewerkt kan worden. 

Mevrouw Verschuren merkt op dat de huidige aanpak uitgaat van de aanname dat men zich 
inschrijft, maar dat hoeft niet alti jd het geval te zi jn. 

Mevrouw Quaedflieg antwoordt dat de inspecteurs van de gemeente in de wijken controleren en 
dat er ook 'kl ikkende burgers' zijn die zaken aanbrengen. Ze geeft echter ook aan da t j e nooit 
volledig kunt voorkomen dat mensen zich niet inschrijven. 

De heer Westbroek vult aan dat door de omvang van de problematiek het niet doenli jk is om 
stelselmatig te controleren. Hij merkt tevens op dat men er vanuit gaat dat de aanpak nog 6 jaar 
op projectmatige wijze zal dienen te gebeuren, dat daarna de handhaving op de illegale 
bewoning onder controle is en dat het toezicht en de handhaving dan meegenomen kunnen 
worden in het reguliere traject. Hij benadrukt dat de huidige aanpak een preventieve werking 
heeft. 

Mevrouw Hafkamp merkt op dat zij het risico herkent dat bewoners er voor kiezen zich niet in te 
schrijven in het bevolkingsregister, en geeft het voorbeeld van een brand in een 
recreatiewoning bij haar in de buurt waarvan de bewoners niet geregistreerd stonden. 
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De heer Tekin geeft aan dat zoals de handhaving nu wordt aangepakt door burgers 
kan worden beleefd als willekeur; in het beleid wordt niet duideli jk aangegeven wat nu exact de 
achterliggende gedachte is geweest van de huidige aanpak, welk doel met de huidige aanpak 
wordt nagestreefd en waarom deze aanpak in de ogen van de gemeente niet leidt tot willekeur. 

Mevrouw Hafkamp antwoordt dat de in de gemeente ontstane situatie een decennialange 
voorgeschiedenis heeft, die niet zo maar terzijde kan worden geschoven. 

De heer Tekin merkt op dat de(ze) duiding dan scherper in het plan van aanpak geformuleerd 
dient te worden. 

Mevrouw Verschuren vraagt wat het concrete doel van dit project is. 

Mevrouw Hafkamp antwoordt dat dit beëindiging van het project over 6 jaar is, zoals de heer 
Westbroek zo even al aangaf. 

De heer Tekin antwoordt dat deze termijn voor de provincie niet acceptabel is, het moet sneller. 
De gevolgde werkwijze heeft geleid tot gevoelens van willekeur en ongeli jkheid en de termijn van 
6 jaar zal deze gevoelens alleen maar versterken. 

Mevrouw Verschuren geeft, ter illustratie het volgende voorbeeld: 
Van twee naast elkaar gelegen percelen kan, met een vergelijkbare situatie, het ene perceel in 
201 3 zijn aangepakt, terwij l het andere perceel (met misschien wel een brandgevaarlijker situatie) 
pas in 2022 in beeld komt. 

Mevrouw Hafkamp antwoordt dat een versnelling, zoals de provincie wenst, de gemeente veel 
geld zal gaan kosten. De gemeente zal dan mensen hiervoor in moeten gaan huren, want intern, 
noch bij de gemeente, noch in BUCH-verband is hiervoor capaciteit. Het college zal dan aan de 
raad om extra budget moeten vragen. Het huidige toegekende budget zal dan minimaal 
verdubbeld dienen te worden. 

3. Vervolgstappen 
De heer Tekin antwoordt dat hij de situatie begrijpt, maar, even plat gezegd, dat als de gemeente 
nu niets doet / het college en de raad er niet ui tkomen, de provincie concrete stappen in dit 
dossier zal gaan ondernemen, deze zien er als volgt uit: 

De gemeente bevindt zich op dit moment in stap 3 van de interventieladder. Dit gesprek dient 
om het plan van aanpak te bespreken en afspraken te maken over acties, termijnen en het 
vervolg. 
Afhankeli jk van de uitkomst van dit gesprek en verbeteringen in het plan van aanpak wordt 
besloten of de gemeente in stap 3 bl i j f t en de gemaakte afspraken worden gemonitord, of dat 
naar stap 4 wordt doorgegaan. 
Stap 4 betekent dat de provincie onvoldoende voortgang ziet bij de gemeente. De provincie 
start in dit geval het formele, jur idische, traject van interventie. 
Dit start met een vooraankondiging waarin wordt aangegeven waarin de gemeente in gebreke 
is, waarom tot interventie wordt overgegaan en wat de consequenties hiervan zi jn. Deze brief 
wordt aan B&W gericht in afschrift aan de raad en wordt openbaar gepubliceerd. 
Vervolgens wordt in stap 5 het formele besluit genomen waarin een laatste termijn staat voor 
de gemeente om nog zelf in de zaak te voorzien. 
Zodra deze termijn is verstreken zonder dat de gemeente alsnog zelf, adequaat, in de zaak 
heeft voorzien gaat de provincie over tot daadwerkelijke indeplaatsstelling. De provincie zal 
dan om te beginnen zelf een feiteli jke inventarisatie en analyse van het probleem uitvoeren en 
op basis daarvan de handhavingsaanpak bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat binnen 
afzienbare t i jd alle voorkomende overtredingen binnen dit onderwerp zijn aangeschreven en 
alle individuele gevallen tot een oplossing worden gebracht. 

Mevrouw Hafkamp geeft aan dat zi j , gelet op de aard en de strekking van het ambtsbezoek van 
de CdK dit wel al verwacht had, maar dat zij van de provincie dan wel een duideli jke opdracht 
verwacht. 
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4. Afspraken 

De heer Tekin geeft de gemeente het volgende mee: 

Het plan van aanpak is onvoldoende om van een adequate aanpak van dit onderwerp te 
kunnen spreken en er dient een aangepast plan van aanpak te worden ingediend voor 
1 juni 2017. 

In dit plan van aanpak moeten in elk geval de volgende elementen zijn verwerkt: 

Het moet zijn gebaseerd op een (nieuwe) actuele analyse van het probleem, die in elk geval 
mede is gebaseerd op een actuele feiteli jke inventarisatie van het aantal en de soort 
aanwezige overtredingen. 
Er moet een verband in de aanpak zitten tussen de omvang van het probleem, de ernst 
(categorie) en de wijze waarop de gemeente gaat handelen (actief toezicht, selectie dossiers 
op basis van prioriteit). 
Het plan moet een duideli jke fasering bevatten met (deel)termijnen voor de verschillende 
elementen van de aanpak en de hiermee te bereiken (tussen)doelen. 
Het tempo van het gehele traject moet omhoog. Het plan van aanpak moet er in voorzien dat 
het gehele probleem binnen twee jaar is opgelost. 

De heer Tekin merkt op dat hij zich realiseert dat deze termijn vraagt om snelle actie, maar gelet 
op het voortraject dit wel passend vindt, omdat: 

De problematiek al sinds 2003 op de gemeentelijke agenda staat. 
De gemeente al in september 2016 om een plan van aanpak is gevraagd. 
Tussentijds meermaals vragen en opmerkingen aan de gemeente zijn meegegeven 
met dezelfde strekking als nu wordt aangegeven. Meerdere keren is, zowel ambteli jk 
als in afschrift aan de burgemeester, kenbaar gemaakt dat een analyse van problemen en 
daarop gebaseerde doelstell ing/strategie ontbrak. 
De provincie bereid is, indien nodig, ambteli jk een nadere toelichting te geven op de 
beoordeling van het plan van aanpak en de gevraagde aanpassingen. 
De gemeente hiervoor ook een extern adviesbureau kan inhuren om (in korte ti jd) een 

Inventarisatie en een strategische aanpak op te stellen. 

Mevrouw Verschuren merkt, aanvullend, nog op dat het aangepaste plan van aanpak alleen door 
B&W dient te zijn vastgesteld. In beginsel is geen raadsbesluit nodig. Wel moet in het plan van 
aanpak inzichteli jk worden gemaakt wat er voor nodig is om het plan uit te voeren (bijvoorbeeld 
budget en of/wanneer dit gevraagd gaat worden). 

Tevens geeft zi j , voor de volledigheid, nog aan dat als de provincie in de plaats zal treden, de 
provincie de huidige beleidsdocumenten van de gemeente zal gaan hanteren. En uiteraard zijn de 
kosten voor de gemeente Bergen. 

5. Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Hafkamp antwoordt dat het standpunt van de provincie duideli jk is. 

De heer Tekin bedankt de aanwezigen voor hun komst en beëindigt het overleg. 



De interventieladder bij indeplaatstreding: 

Met het ontvangen van de toezichtinformatie start het IBT-proces waarbij de zogenaamde 
interventieladderwordt gehanteerd. Vooralle toezichtdomeinen (Omgevingsrecht, Archief, 
Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden) worden in principe dezelfde IBT-processtappen 
gevolgd conform de interventieladder. Wanneer een gemeente geen uitvoering geeft aan 
verplichtingen die in het kader van medebewind op haar rusten is er sprake van 
taakverwaarlozing. In dit geval kan CS het besluit tot indeplaatstreding nemen en de uitvoering 
van de taak ter handen te nemen op kosten van en in naam van de gemeente. Voordat een besluit 
tot indeplaatstreding wordt genomen, zal de gemeente echter eerst zelf in de gelegenheid 
worden gesteld om aan haar verplichtingen te voldoen. Een juridische interventie, zoals een 
besluit tot indeplaatstreding, wordt voorafgegaan door een bestuurlijk traject. Het bestuurlijk 
traject wordt omschreven als een interventieladder die verschillende fasen kent. De 
interventieladder is niet dwingend. Wij besluiten als toezichthouder zelf in welk tempo de treden 
worden doorlopen. 

De interventieladder bestaat uit de volgende treden: 
Stap 1: 
Signaleren. 

Toezicht begint met het signaleren van mogelijke misstanden. Voor de 
provincie zijn de documenten die wij ontvangen op basis van de 
provinciale informatieverordening de basis voor de beoordeling van het 
resultaat. 

Stap 2: 
Informatie opvragen en 
valideren. 

Indien de provincie op basis van de stap signaleren meer informatie wil 
hebben, dan zal die aanvullende informatie in principe aan de gemeente 
en of Omgevingsdienst worden opgevraagd. 
Vervolgens wordt, indien nodig, over de verkregen informatie overleg 
gevoerd met het gemeentebestuur. Daartoe nodigen wij de gemeente uit 
voor een bestuurlijk overleg met de gedeputeerde. 

Stap 3: 
Afspraken over acties 
en termijnen. 

Indien er sprake is van verwijtbare taakverwaarlozing, zullen wij met de 
gemeente afspraken maken over te nemen acties en termijnen en krijgt 
de gemeente de gelegenheid om alsnog aan zijn wettelijke 
verplichtingen te voldoen. 

Stap 4: 
Vooraankondiging van 
juridische interventie. 

Wanneer een gemeente na het verstrijken van de gestelde termijn niet 
aan zijn verplichtingen heeft voldaan, krijgt de gemeente een 
vooraankondiging van de geplande interventie. Een afschrift van deze 
vooraankondiging gaat naar de gemeenteraad en zal worden 
gepubliceerd in huis-aan-huisbladen. 

Stap 5: 
Besluit tot 
indeplaatsstelling met 
laatste termijn om 
alsnog te zelf te 
voorzien. 

Indien de vooraankondiging van juridische inventie niet leidt tot 
overeenstemming, nemen wij een besluit tot indeplaatsstelling. Dit 
besluit houdt in dat, wanneer de gemeente niet binnen de gestelde 
termijn de voorgeschreven maatregelen heeft genomen, wi j maatregelen 
zullen nemen op kosten van de gemeente. 

Stap 6: 
Feitelijke 
indeplaatsstelling 

Dat betekent dat alle maatregelen die genomen moeten worden om de 
taakstelling te realiseren, door ons worden genomen. 


