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Gemeenteblad 
 

van de gemeente Tubbergen 
 

 

Jaargang: 2015 
 

Nummer:   28 
 

Uitgifte:     16 april 2015 
 

 

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethou-
ders  d.d. 7 april 2015, nr. 14.02098, tot wijziging van de Leidraad Handha-
vingsacties en begunstigingstermijnen. 
 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
Overwegende: 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 april 2014 besloten tot het vaststellen van het 
protocol 2.15 “Leidraad Handhavingsacties en begunstigingstermijnen”, als richtlijn voor het bepalen 
van de hoogte van de dwangsommen en de lengte van de begunstigingstermijnen. Dit is een aanslui-
ting op de Handhavings- en Gedoogstrategie Fysieke Leefomgeving Overijssel. Gelet op disproportio-
neel hoge en/of afwijkende dwangsommen en begunstigingstermijnen voor de onderdelen “Ruimtelijke 
inrichting en bouw”, “Illegaal gebruik” en “Groene wetgeving”, moet de Leidraad op deze onderdelen 
gewijzigd worden. 
 
Gelet op de artikelen 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
BESLUIT 
 
I. De Leidraad Handhavingsacties en begunstigingstermijnen (Gemeenteblad 2014, 26) te wijzigen 

als volgt: 
 
A. De navolgende onderdelen vervallen: 

a. RUIMTELIJKE INRICHTING EN BOUW,  
b. ILLEGAAL GEBRUIK, alsmede  
c. het subonderdeel Groene wetgeving, 
 

B. het opschrift “ALGEMEEN”, waar dit voor de tweede keer wordt gebruikt, wordt vervangen door 
het opschrift “Energiebesparing”. De daarop volgende regel, beginnende met “Onveilige opstel-
ling”, vervalt. 
 

C. Ingevoegd wordt na het onderdeel (EXTERNE) VEILIGHEID een nieuw onderdeel: 
 

RUIMTELIJKE INRICHTING EN BOUW 

Vergunning overtreding Kwalificatie Sanctie Maximale hoogte 
dwangsom 

Begunstigings-
termijn 

Oprichten of veranderen van 
een bouwwerk zonder om-
gevingsvergunning, kwalifi-
catie “ernstig” 

Ernstig Dwangsom € 30.000 Max 3 mnd 

Oprichten of veranderen van Matig Dwangsom € 20.000 Max. 2 mnd 
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een bouwwerk zonder om-
gevingsvergunning, kwalifi-
catie “matig” 

Oprichten of veranderen van 
een bouwwerk zonder om-
gevingsvergunning,  
kwalificatie “licht” 

Licht  Dwangsom € 15.000 Max. 6 weken 

Oprichten of veranderen van 
een bouwwerk in afwijking 
van de vergunning, kwalifi-
catie "ernstig" 

Ernstig Dwangsom € 20.000   min. 6 weken 

Oprichten of veranderen van 
een bouwwerk in afwijking 
van de vergunning, kwalifi-
catie "matig" 

Matig Dwangsom € 15.000  min. 6 weken 

Oprichten of veranderen van 
een bouwwerk in afwijking 
van de vergunning, kwalifi-
catie "licht" 

Licht Dwangsom € 10.000  min. 6 weken 

Illegale steiger 
Aangebracht 

Matig Dwangsom € 5.000 Max. 1 maand 

Illegaal terras Matig Dwangsom € 5.000 1 week 

Illegale standplaats Matig Dwangsom € 5.000 1 week 

Reclameobject Licht Dwangsom € 2.500  1 week 

Uitstalling bij winkel Licht Dwangsom € 500 1 week 

     

ILLEGAAL GEBRUIK 

Illegale bewoning 
(bij)gebouwen 

Ern-
stig 

Dwangsom € 100.000 Max 6 mnd 

Overig Illegaal gebruik Matig Dwangsom € 15.000   max 6 mnd 

 
D. Ingevoegd wordt na het subonderdeel Cumulatie een nieuw subonderdeel Groene wetgeving als 

volgt: 
 

Groene wetgeving     

Niet naleven herplantplicht Matig Dwangsom € 20.000 Max. 6 mnd 

 
II. Dit besluit treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking. 
 
Tubbergen, 7 april 2015 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M.Stegers 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
 


