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Notitie Integraal handhaven 2014-2017, onderdeel Bouw, RO, APV
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe stelt de volgende regeling
vast.
Inleiding
In 2006 heeft de gemeente Neder-Betuwe een start gemaakt met het opzetten van een Handhavingsnota
“Bouwen en Wonen”. Deze is op 13 november 2006 door het college van B&W vastgesteld. Een
Handhavingsnotitie is echter een dynamisch proces, dat door gewijzigde doelen, prioriteiten en wetgeving
blijvend moet worden onderhouden en geactualiseerd. Bovendien wordt de roep steeds groter om het
handhavingsbeleid ten aanzien van alle disciplines binnen een gemeente integraal op te pakken.

Landelijk wordt integraal werken actief gestimuleerd. Mooi voorbeeld is de op 1 oktober 2010 in werking
getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die zowel een heel stelsel aan vergunningverlening, als de handhaving integreert. Hoewel iedere discipline zijn eigen dynamiek kent, wordt deze
actualisatie daarmee ook gebruikt om de handhaving op eenduidige wijze vorm te geven. Dat betekent
dat de onderdelen milieu en overige handhaving nog gescheiden worden gepresenteerd, maar dat wel
dezelfde handhavingsmethodiek uitgangspunt is.

Bij het opstellen van deze nota is getracht dicht bij de milieunota te blijven. Met deze nota wordt duidelijkheid verschaft. Duidelijkheid over de prioriteiten, aansturing en uitvoering. Deze handhavingsnota
is bedoeld als leidraad en sturingsmogelijkheid op het gebied van handhaving.

Het beleid om drugshandel en de daarmee gepaard gaande overlast en criminaliteit tegen te gaan is
niet in deze handhavingsnota geïntegreerd, maar in een afzonderlijke beleidsregel vastgelegd (bijlage
4). Reden hiervoor is dat de gemeente Neder-Betuwe, net als meerdere andere gemeenten in de regio
heeft besloten om een vergelijkbaar beleid te voeren op dit onderwerp als de gemeente Wijchen. Er is
daarom een afzonderlijke beleidsregel opgesteld voor handhaving op grond van artikel 13b van de
Opiumwet, gebaseerd op de betreffende beleidsregel van de gemeente Wijchen. De “Beleidsregel artikel
13b Opiumwet” is opgenomen als bijlage 5.

De gehele notitie is hieronder te downloaden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2014.
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