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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Voor
Locatie

: het kappen van vier bomen
: Brink nabij nr. 82, Bocht Oosterdiep
nabij nr. 27 te Veendam en
Dalweg 36 - begraafplaats, Oeverloper
nabij de Westerschool te Wildervank
Datum ontvangst : 20 mei 2015 (V2015.099)

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen, installeren? Of iets anders in uw woonomgeving veranderen, zoals een boom kappen of een inrit
aanleggen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning
nodig.

Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Wiemers 11, 9642 KG Veendam
Datum ontvangst : 20 mei 2015 (V2015.100)

Wanneer heeft u een vergunning nodig?
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck
doen. U ziet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen óf een melding moet doen.
Vergunning aanvragen?
U kunt op www.omgevingsloket.nl ook meteen uw vergunning aanvragen. U kunt het aanvraagformulier printen en met
pen invullen of meteen digitaal invullen en versturen.
Of u kunt de gemeente vragen u een aanvraagformulier toe
te sturen.
Beslissing of u een vergunning krijgt
De omgevingsvergunning heeft twee procedures waarin de
gemeente beslist of u een vergunning krijgt: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt dat de gemeente binnen acht weken na ontvangst
van uw aanvraag moet beslissen of u een vergunning krijgt
of niet. De gemeente kan dit eenmalig met zes weken
verlengen. Beslist de gemeente dan nog niet, dan wordt
de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
Voor ingewikkelde aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij moet de gemeente binnen 26 weken beslissen.
Ook dit kan de gemeente met zes weken verlengen. Bij deze
procedure kan de vergunning daarna echter niet automatisch
(van rechtswege) worden verleend.
Bezwaar en beroep reguliere procedure
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing
op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de
gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na
de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat,
ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit
bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de bestuursrechter.
Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:

Evenementen en activiteiten
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient
voor het houden van een evenement schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Het verzoek
dient minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning benodigd is bij de gemeente te worden ingediend.
Voor kleinschalige activiteiten kan worden volstaan met een
melding. Deze melding ‘klein evenement‘ dient minimaal drie
weken van tevoren bij de gemeente te worden ingediend.
Zienswijzen en bezwaren
Binnen twee weken na bekendmaking van de aanvraag kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar voren
brengen. Gedurende die termijn kunnen op het gemeentehuis de aanvragen worden ingezien.
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de
beslissing kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het
bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.
Informatie
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam.
Op www.veendam.nl/digitaalloket kunt u de aanvraag- en
meldingsformulieren downloaden.
Meldingen:
• 3 juni 2015 van 18.00 uur tot 21.00 uur
6 juni 2015 van 08.00 uur tot 12.00 uur
briefnr. 201511559, voor het organiseren van de Viswedstrijden aan de vijver Meander Veenkade te Veendam;
• 17 juni 2015, briefnr. 201511137, voor het organiseren
van Grote Practische Opdracht-proefjes in de natuur van
08.00 uur tot 16.00 uur in het Borgerswoldpark;
• 11 juli 2015, briefnr. 201511392, voor het houden van een
Opentuin-dag “Borgerswold” van 10.00 uur tot 15.00 uur,
Toene 3 te Veendam.
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Kennisgeving incidentele festiviteit (muziek):
• 30 mei 2015, briefnr.201511522 voor het houden van live
muziek, van 21.00 uur tot 01.00 uur in Café De Toeter
Beneden Westerdiep te Veendam.

Week 23 2 juni 2015

Bekendmaking inzake mandatering
directeur Omgevingsdienst Groningen
tot aanwijzen toezichthouders

Verleende vergunningen:
• 20 en 21 juni briefnr. 201511765, voor het houden van
een modelvliegweekend , het vieren van 40 jarig bestaan
en het houden van een open dag van 13.00 tot 23.00 uur
en 9.30 tot 18.00 uur op het terrein aan de Polluxweg te
Veendam.

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat het college van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Veendam, ieder voor zover
het de uitvoering van zijn bevoegdheden betreft, hebben besloten aan de directeur van de Omgevingsdienst Groningen
mandaat te verlenen voor het aanwijzen, dan wel het intrekken van aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren belast
met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de volgende wetten en verordeningen:

Geslotenverklaring voor vrachtauto’s op
de Bareveldstraat, gedeelte tussen de
K.J. de Vriezestraat en de weg Bareveld,
van 04.00 uur tot 08.00 uur

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (art.5.1.), Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet
inzake luchtverontreiniging, Woningwet, Monumentenwet,
Wet ruimtelijke ordening, Wet op de kansspelen, Drank- en
Horecawet, Bouwverordening, Erfgoedverordening en de
Algemene plaatselijke verordening.

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te
zijn een verkeersbesluit te nemen voor het instellen van een
geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de Bareveldstraat,
gedeelte tussen de K.J. de Vriezestraat en de weg Bareveld,
van 04.00 uur tot 08.00 uur.
Hiermee wordt beoogd de (geluids)overlast die bewoners van
het betreffende gedeelte van de Bareveldstraat ondervinden
van hier in de vroege ochtenduren langsrijdende vrachtauto’s
te voorkomen.
Het betreffende ontwerp verkeersbesluit kunt u vanaf donderdag 4 juni 2015 tot donderdag 16 juli 2015 inzien in het
gemeentehuis.
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van
inzage zienswijzen naar voren brengen. Zienswijzen dienen
bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam. Ieder die een zienswijze inbrengt kan vragen persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Op verzoek kunt u binnen de hiervoor genoemde periode
van ter inzage legging ook mondeling uw zienswijze kenbaar
maken. Voor het maken van een afspraak hiervoor dient u
contact op te nemen met de gemeente Veendam.
De ingebrachte zienswijzen zullen meegenomen worden bij
het opstellen van het definitieve verkeersbesluit.

Dit besluit treedt in werking de dag na deze bekenmaking
van het besluit.

Verhuisd naar Onbekend adres
De onderstaande personen wonen niet meer op het adres in
de gemeente Veendam waar ze volgens de wet BRP (Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Veendam maakt bekend: dat
het voornemens is de volgende personen ambtshalve over te
schrijven naar adres onbekend met ingang van 2 juni 2015.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N.B. Denth, geboren op 11-03-1983
B. Korthuis, geboren op 26-10-1980
S. Marinov, geboren op 07-10-1997
M. Pfeiffer, geboren op 11-04-1978
Pfeiffer-Becker, geboren op 28-08-1963
M. Pekelaer, geboren op 14-12-1987
D. Slor, geboren op 23-07-1994
M. Steffers, geboren op 12-09-1993
A.V.G. Schoop, geboren op 10-06-1980
D. Tap, geboren op 12-06-1994

Zienswijze
Voordat de gemeente u ambtshalve gaat uitschrijven naar
“onbekend” geven wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid om binnen
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vier weken na deze publicatie uw zienswijze bij ons kenbaar
te maken. Vernemen wij niets van u dan wordt u vier weken
na deze publicatie uitgeschreven naar “onbekend” met ingang van 2 juni 2015.

Gecombineerde raadscommissie Bestuur,
Economie en Middelen (BEM) en
Samenleving(SML)

b) met toepassing van artikel 2.60 (d) van de wet BRP de
volgende personen zijn ingeschreven in de BRP van de
gemeente Veendam met adres “Onbekend” met ingang
van 5 mei 2015

Datum
Aanvang
Locatie

•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

S.Y. Ali, geboren op 08-02-1990
Faisal Omar Geddi, geboren op 20-03-1983
F.A. Geedi, geboren op 01-01-1986
S. Tifow, geboren op 01-07-1958

5.

Heeft u bezwaren?
Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u op
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes
weken na de dag van publicatie bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet het volgende bevatten:
- uw naam en adres
- dagtekening
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de gronden van het bezwaar
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van
dit besluit niet. Er bestaat daarom de mogelijkheid om op
grond van artikel 8:81 Abw, naast het indienen van een bezwaarschrift, een schriftelijk verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

: 8 juni 2015.
: 19.30 uur
: Raadzaal gemeente Veendam

Opening
Vaststelling agenda
Mededeling(en) en ingekomen stukken
Verslagen van de vergaderingen BEM 2 maart 2015 en
SML van 31 maart 2015. (ter vaststelling)
Raadsvoorstel: Jaarstukken 2014 gemeenschappelijke
regeling publieke gezondheid en zorg.
Raadsvoorstel: Jaarrekening Wedeka 2014..
Raadsvoorstel: Winkler Prins Jaarrekening 2014.
Raadsvoorstel: Begroting 2016 gemeenschappelijke
regeling publieke gezondheid en zorg.
Raadsvoorstel: Vaststelling budget inkoop zorg in natura
18+ in 2016.
Raadsvoorstel: Concept begroting 2016 Veiligheidsregio
Groningen.
Rondvraag
Sluiting

Raadscommissie Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)
Datum
Aanvang
Locatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

: 15 juni 2015.
: 19.30 uur
: Raadzaal gemeente Veendam

Opening
Vaststelling agenda
Mededeling(en) en ingekomen stukken
Verslag van de vergadering BEM-VROM van 2 maart
2015. (ter vaststelling)
Raadsvoorstel: Woonvisie Veendam 2015
Raadsvoorstel: Verordening “Eenmalig rioolaansluitrecht
2015”.
Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst Groningen
Raadsvoorstel: Begroting 2016 SOZOG
Rondvraag
Sluiting
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Damoclesbeleid gemeente Veendam 2015
Op 26 mei 20156 heeft de burgemeester, gehoord het college, besloten akkoord te gaan met de aanpassing van het
Damoclesbeleid voor de gemeente Veendam en het Damoclesbeleid gemeente Veendam 2015 opnieuw vast te stellen.
De integrale tekst van het nieuw vastgesteld beleid luidt als
volgt:
Inleiding en context
In toenemende mate worden gemeenten geconfronteerd met
drugscriminaliteit in en vanuit woningen of niet openbare gelegenheden of lokalen. Te denken valt hierbij aan het opzetten en exploiteren van illegale wietkwekerijen op
zolderruimten in woningen of het verkopen van bijvoorbeeld
harddrugs vanuit woningen of lokalen. Deze vorm van drugscriminaliteit zorgt in veel gevallen voor een ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat, onveilige situaties op straat
en ook onveilige situaties voor het bouwwerk zelf (brandgevaar). Op grond van de Opiumwet (artikel 13b), de Gemeentewet (art. 174a) of de Woningwet (artt. 1b en 1a) is de
burgemeester bevoegd hiertegen op te treden middels bestuursdwang. Dit kan betekenen dat er dwangsommen worden opgelegd of dat de woning of het lokaal (tijdelijk) wordt
gesloten op last van de burgemeester. De bevoegdheid tot
toepassen van met name artikel 13b Opiumwet wordt ook
wel als de toepassing van de Wet Damocles omschreven.
De toepassing van deze wet kan zeer ingrijpende gevolgen
hebben zeker als het een woning betreft. Het opleggen van
de maatregel tot sluiting van de woning of het lokaal zal dan
ook altijd in een belangenafweging plaats moeten vinden
waarbij de maatregel proportioneel (in redelijke verhouding
tot de overtreding) en ook subsidiair (er is geen betere, lichtere maatregel voorhanden) is. Om een zekere uniformiteit en
voorspelbaarheid in de toepassing van de Wet Damocles te
creëren, is het van belang hierover beleid en/ of beleidsregels
vast te stellen. Voor de gemeente Veendam is dit reeds opgenomen in het handhavinghoofdstuk (hoofdstuk 5) van het
reeds in 2008 vastgestelde coffeeshopbeleid (Wiet in de
parkstad, januari 2008). De gemeente Pekela kent het zgn.
nulbeleid als uitgangspunt wat betekent dat daar geen coffeeshops zijn toegestaan en heeft dan ook niet zelfstandig,
uitgeschreven beleid. Voor beide gemeenten wordt een
zelfde beleid vastgesteld als ook voor de andere gemeenten
in de nieuwe basiseenheid Ommelanden-Midden (Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren). Gestreefd
wordt om ook provinciebreed een dergelijk, uniform beleidskader tot stand te brengen.
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Het voordeel van vastgesteld beleid ten aanzien van de toepassing van de Wet Damocles is dat voor een ieder duidelijk
is welke consequenties aan welk (drugscrimineel) gedrag zijn
verbonden. Verwijzing naar dit beleid kan in voorkomende
gevallen dan ook vaak volstaan. Het hier beschreven Damoclesbeleid bestaat uit een meer algemeen deel waarin de beleidsuitgangspunten op hoofdlijnen worden beschreven.
Daarnaast is het meer praktisch deel een overzicht van handhavingstappen die afhankelijk van de verschillende situaties
worden gezet of kunnen worden gezet. Het beleid is daarmee niet dichtgetimmerd, maar geldt meer als richtlijn waarbinnen gevarieerd kan gaan worden.
Algemeen: de beleidsuitgangspunten
1. Het Damoclesbeleid kent in beginsel verschillende juridische grondslagen waarbij per geval de meest effectieve
maatregel wordt bepaald.
Het optreden of de handhaving in gevallen van drugshandel
en/ of drugsgebruik kan op meerdere leesten worden geschoeid. Zo kan de burgemeester gebruik maken van de bevoegdheden ex artikel 13b Opiumwet of kan hij op grond
artikel 174a Gemeentewet besluiten een woning, een lokaal
of daarbij behorend erf te sluiten. Daarnaast komt aan het
college de bevoegdheid toe om bij overtreding van bouwvoorschriften (art 1b Woningwet) of aan de algemene zorgplicht voor veiligheid en gezondheid (art. 1a Woningwet)
bestuursdwang toe te passen. Deze bestuursdwang geldt
als herstelsanctie en kan als last onder bestuursdwang of als
dwangsom aan de overtreder worden opgelegd. Ook kan het
mogelijk zijn dat bepaalde verstrekte vergunningen (bijvoorbeeld een Drank- en Horecavergunning of een exploitatievergunning) zullen moeten worden ingetrokken om het meest
effectief te zijn in het voorkomen of wegnemen van de risico’s
die met drugshandel gepaard gaan.
Per geval zal moeten worden bepaald welke maatregel en
welke daarbij behorende juridische grondslag het meest effectief is om recidive te voorkomen. In sommige gevallen kan
er ook sprake zijn van samenloop van maatregelen. De bij dit
beleid behorende handhavingsrichtlijn gaat echter uit van
toepassing van artikel 13b van de Opiumwet.
2. Het beleid geldt voor zover het woningen en lokalen of
bijbehorende erven betreft en niet voor coffeeshops
waarvoor een gedoogbeschikking is afgegeven en die
zich houden aan de daarin gestelde voorwaarden.
Dit Damoclesbeleid ziet nadrukkelijk op woningen of lokalen
of de bij woningen of lokalen behorende erven. Het begrip
woning omvat ook andere vormen van wonen, zoals in
woonwagens, woonschepen en woonketen. Voor wat betreft
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lokalen kan dit gaan om (al dan niet leegstaande) winkelpanden of delen daarvan, schuren of loodsen. Indien er sprak is
van een coffeeshop waarvoor een gedoogbeschikking is afgegeven, gelden met name ten aanzien van de handelhoeveelheid andere eisen (maximaal 500 gram). Handhaving op
naleving van voorwaarden gesteld aan een gedoogde coffeeshop, vindt plaats vanuit het handhavingsarrangement
zoals opgenomen in het afzonderlijk geformuleerde coffeeshopbeleid (Dit geldt voor de gemeente Veendam op basis
van de beleidsnotitie ‘Wiet in de parkstad’ uit 2008). Het beleid geldt voor zowel het betreft particuliere woningen (in particulier bezit), als ook voor woningen in eigendom bij de
woningcorporatie.
3. De aanwezigheid van tenminste de handelshoeveelheid
drugs is aangetoond.
Uit inmiddels vaste jurisprudentie blijkt dat de enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs, de bevoegdheid
geeft tot toepassing van artikel 13b Opiumwet. Het daadwerkelijk ook verkopen, verstrekken of afleveren van drugs hoeft
daarbij niet te worden aangetoond. Bij toepassing van artikel
174a Gemeentewet geldt de bevoegdheid tot sluiten voor
zover er sprake is van gedragingen in de woning, het lokaal
of op het erf, waardoor de openbare orde daar rondom
wordt verstoord. Het moet hierbij gaan om een ernstige bedreiging van zowel de veiligheid, als de gezondheid van de
mensen in de directe omgeving van de woning (cumulatieve
eis).
Uiteraard is de toepassing van de bevoegdheid tot sluiten
van een woning in hoofdzaak ingegeven door de wil of ambitie om spanning op het woon- en leefklimaat ter plaatse of de
openbare orde in te dammen of te handhaven. Veelal geldt
dit in situaties waarbij sprake is van handel in drugs waarbij
vaak ook een annexe situatie van overlast bestaat. Dat deze
handel bij toepassing van artikel 13b Opiumwet niet direct
hoeft te worden aangetoond, maakt de toepassing van dit instrument eenvoudiger en effectiever.
Als uitgangspunt geldt dan ook dat indien de aanwezigheid
van de handelshoeveelheid of door rapportages van politie of
eigen toezichthouders wordt aangetoond, er toepassing
wordt gegeven aan artikel 13b Opiumwet). Onder handelshoeveelheid wordt in dit kader verstaan:
• bij softdrugs (lijst II): een middel voorkomend op lijst II van
de Opiumwet waarbij de (bruto) hoeveelheid meer bedraagt dan 30 gram;
• bij harddrugs (lijst I): een middel voorkomend op lijst I van
de Opiumwet waarbij de (bruto) hoeveelheid meer bedraagt dan 0,5 gram;

•
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bij hennepteelt: indien er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt als bedoeld in de meest recente Aanwijzing Opiumwet zoals die bij de opsporing en vervolging
wordt gehanteerd. Globaal gesteld moet er sprake zijn
van meer dan 5 hennepplanten, in een zekere mate van
professionaliteit en met het doel daar geldelijk gewin uit
te halen.

Bij samenloop van verschillende situaties (bijvoorbeeld hennepteelt met de aanwezigheid van meer dan 0,5 gram harddrugs) wordt voor de handhaving en toepassing van het
Damoclesbeleid uitgegaan van het meest zware regime.
4. Handhaving op grond van het Damoclesbeleid is zaaksgebonden, waarbij de persoon, zijn of haar verwijtbaar
gedrag en zijn of haar persoonlijke omstandigheden in
beginsel geen rol spelen.
Het Damoclesbeleid zoals hier geformuleerd is er op gericht
het woon- en leefklimaat te beschermen en situaties van gevaar of bedreiging weg te nemen of te doen stoppen. Bij de
toepassing van de handhavingstappen speelt de persoon
van de overtreder in beginsel dan ook geen rol noch de mate
van verwijtbaarheid of zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Van belang is de enkele constatering dat in een zekere
woning of een zeker lokaal sprake is of is geweest van verkoop, aflevering, verstrekking of het aanwezig zijn van tenminste de handelshoeveelheid drugs. Een uitzondering
hierop vormt de situatie dat een persoon, na een eerdere
constatering van drugshandel door deze persoon in een bepaald pand, zich opnieuw schuldig maakt aan drugshandel in
een ander pand. In een dergelijk geval wordt bij de op te leggen sanctie de eerste constatering van drugshandel (in dat
andere pand) meegewogen als zijnde constatering drugshandel in het nieuwe pand.
Indien er sprake is van overtreding in een door de overtreder
gehuurd pand, kan er ook gewoon handhavend worden opgetreden op grond van dit Damoclesbeleid. In beginsel is het
niet relevant of de eigenaar, huurder, bewoner of een derde
de overtreding heeft begaan. De feitelijke constatering is voldoende om tot handhaving over te gaan. Zowel aan de huurder als aan de eigenaar kan de last wordt opgelegd nu beide
in staat moeten worden geacht de overtreding ongedaan te
maken of te voorkomen dat de overtreding opnieuw plaats
vindt. Ingeval er sprake is van een woning van een woningcorporatie (Acantus), zal er op basis van afspraken tussen
gemeente en corporatie door de corporatie worden bewerkstelligd dat de huurovereenkomst wordt ontbonden wegens
de overtreding. Inmiddels is bij Acantus staand beleid dat bij
het aantreffen van een hennepkwekerij in een door hen ver-
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huurde woning, er standaard ontbinding van de huurovereenkomst volgt. Bovendien zal de overtreder dan worden geconfronteerd met een huuruitsluiting door de corporatie. In deze
gevallen ligt het initiatief van sluiting praktisch dus bij de woningcorporatie.

treding (door het opleggen van een dwangsom) of de bevoegdheid van de burgemeester om zelf tot herstel over te
gaan indien de last tot herstel niet of niet tijdig wordt uitgevoerd (feitelijke bestuursdwang; zie titel 5.3 Algemene wet
bestuursrecht).

5. Damoclesbeleid laat in haar sanctietoepassing niettemin
ruimte over voor persoonsgebonden maatwerk waarmee
kan worden voldaan aan de eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit.
Hoewel in de keuze van het toepassen van de handhaving in
beginsel de persoon van de overtreder en zijn of haar omstandigheden geen rol speelt (zie onder 4.) zal volgens vaste
jurisprudentie er altijd een weging moeten plaats vinden tussen sanctie en overtreding/ overtreder. De sanctie zal gelet
op de overtreding (en de impact daarvan op de woon- en
leefomgeving) proportioneel moeten zijn en ook passend (er
is geen beter alternatief voor handen) oftewel subsidiair. In de
range van de sanctiemogelijkheden (van waarschuwing tot
permanente sluiting) kan dit tot uitdrukking komen. Indicatoren of wegingsfactoren hierbij zijn:
• De hoeveelheid aangetroffen drugs en de kwalificatie
daarvan (lijst I of II Opiumwet);
• De mate van professionaliteit of georganiseerdheid (thuisteler versus georganiseerd crimineel netwerk);
• De grootte van de hennepkwekerij en de daaraan gerelateerde (mogelijke) opbrengst of het geldelijk gewin;
• Samenloop met andere delicten (diefstal, bedreiging,
mishandeling, geweld, verboden wapenbezit);
• Herhaaldelijkheid of recidive;
• Mate van overlast voor de woonomgeving of de spanning op het woon- of leefklimaat ter plaatse;
• Mate van nabijheid van voorzieningen voor jongeren of
de mate van aantrekking op jongeren als bijzonder te beschermen doelgroep;
• Mate van brandgevaar of ander dreigend risico voor de
directe woonomgeving;
• Mate van verwijtbaarheid en betrokkenheid van andere
bewoners en de daarvan af te leiden bescherming die
dat vergt.

Gezien de effecten die de handel of teelt in drugs heeft op
het openbare leven en het woon- en leefklimaat ter[ plaatse,
geniet direct ingrijpen (bestuursdwang) de voorkeur boven
een last onder dwangsom. Het opleggen van een last onder
bestuursdwang in de vorm van sluiting van een pand, heeft
dan daarbij naar verwachting het grootste effect. Om die
reden wordt er voor de toepassing van bestuursdwang tenminste o.g.v. artikel 13b Opiumwet, in principe gekozen voor
directe sluiting van het betreffende pand.

6. Toepassing van de bestuursdwang vindt in beginsel
plaats door directe sluiting van de woning of het lokaal. In
de daarvoor in aanmerking komende gevallen volgt gelet op het toe te passen maatwerk - eerst een waarschuwing.
Artikel 13b Opiumwet stelt dat de burgemeester de bevoegdheid toekomt om een last onder bestuursdwang op te
leggen. Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de
herstelsanctie, inhoudende een last tot herstel van de over-

Overeenkomstig de bepalingen van de Awb dient aan de
overtreder een termijn te worden gegeven (begunstigingstermijn) waarbinnen hij of zij ‘vrijwillig’ het pand kan (doen laten)
ontruimen.
De vraag die hierbij kan worden gesteld is of er in de toepassing van de bestuursdwang (directe sluiting van de woning)
nog een waarschuwingsfase dient vooraf te gaan. Het uitdoen gaan van een waarschuwing biedt de overtreder de
mogelijkheid zelf een einde te maken aan de ongewenste gedraging of situatie en herhaling daarvan. Nu het karakter van
de maatregel een herstelsanctie is (herstel van de gewenste
situatie) en er ook vanuit een waarschuwing deze situatie kan
worden bereikt, ligt het voor de hand de waarschuwingsfase
in daarvoor in aanmerking komende gevallen wel te hanteren.
Bij deze waarschuwing kunnen voorwaarden worden gesteld
die bij niet naleving leiden tot een directe sluiting voor de
maximale duur. Het spontaan door de overtreder opvolgen
van de waarschuwing, bespaart in ieder geval veel kostbare
ambtelijke capaciteit en daarmee kosten.
Bij de herziening van het Damoclesbeleid in 2015 is met
name v.w.b. de waarschuwingsfase bij bepaalde overtredingen, een wijziging doorgevoerd. Daar waar bij het eerder beleid voor alle overtredingen van softdrugs er standaard een
waarschuwingsfase aan was gekoppeld, is er in het herziene
beleid onderscheid gemaakt tussen lichtere overtredingen en
de zwaardere. Bij hennephandel of -teelt vanaf 500 gram of
meer dan 50 planten of stekken, geldt geen waarschuwing
meer, maar wordt direct tot sluiting overgegaan. Dit houdt
verband met de opvatting dat bij dergelijke grote hoeveelheden er gesproken kan worden van een professionele handel
of teelt die als sterk ondermijnend kan worden beschouwd
en die ook gepaard gaat met grote risico’s voor de (directe)
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omgeving of de samenleving. Hierin past geen waarschuwing, maar zal door een lik-op-stuk-aanpak zo veel mogelijk
moeten worden bestreden.
De mogelijkheid tot het uit doen gaan van een waarschuwing
(als dan niet met aanvullende voorwaarden) wordt dan ook
beperkt tot de lichtere overtredingen waarin sprake is van
softdrugs (lijst II). Bij harddrugs wordt deze fase sowieso
overgeslagen en wordt direct tot sluiting bevolen. Overigens
is er inmiddels sprake van een ontwikkeling waarbij een zekere teelt van hennep leidt tot grote THC-waarden v.w.b. de
wiet of de hasjiesj. Mogelijk dat dit in de toekomst een herschikking oplevert voor wat betreft lijstindeling. Vooralsnog
wordt de waarschuwing gekoppeld aan enkel lijst II.
Specifiek: de handhavingrichtlijn:
A.

Verkoop, aflevering, verstrekking of daartoe aanwezig hebben van een middel als bedoeld in lijst II van de
Opiumwet (softdrugs) vanuit woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen
behorende erven voor zover het betreft:

Toelichting

Omschrijving overtreding

Maatregel/sanctie

A. 1

Een handelshoeveelheid van
meer dan 30 gram maar
minder dan 500 gram;

- Waarschuwing (met eventuele
aanvullende voorwaarden);
- Sluiting voor de duur van
maximaal 3 maanden;

A. 2

Een handelshoeveelheid van
500 gram of meer;

Sluiting voor de duur van
maximaal 6 maanden;
geen waarschuwingsfase.

Bij de aanwezigheid van een
handelshoeveelheid van tenminste 500 gram, zonder dat er
sprake is van een gedoogde
coffeeshop, is in feite sprake
van strijd met vastgesteld gedoogbeleid voor coffeeshop.
Hierin past ook geen waarschuwing.

A. 3

De beroeps- of bedrijfsmatige
teelt van hennep als bedoeld
in de Aanwijzing Opiumwet
waarbij sprake is van meer
dan 5 hennepplanten of
stekken, maar minder dan 50
hennepplanten of stekken;

- Waarschuwing (met eventuele
aanvullende voorwaarden);
- Sluiting voor de duur van
maximaal 3 maanden;

In de Aanwijzing Opiumwet
wordt onder 3.2.1. de beroepsof bedrijfsmatige teelt omschreven. De volgende factoren zijn
hierin bepalend: schaalgrootte,
mate van professionaliteit en
doel van de teelt. Verwezen
wordt naar deze Aanwijzing;

Toelichting
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A. 4

De beroeps- of bedrijfsmatige
teelt van hennep als bedoeld
in de Aanwijzing Opiumwet
waarbij sprake is van meer of
tenminste 50 hennepplanten
of stekken;

Sluiting voor de duur van
maximaal 6 maanden;
geen waarschuwingsfase.

- Idem;
- Ingeval er sprake is van
grootschaliger teelt van hennep (vanaf 50 planten of stekken) is het risico op vooral
brand of ontploffing voor de
directe woonomgeving tenminste ook groter te noemen.
Het waarschuwen volstaat
daarmee niet, zodat in deze
gevallen tot directe sluiting
wordt overgegaan.

A. 5

Bij recidive van de onder
A 1, A.2 of A.3 genoemde
overtredingen binnen een
termijn van 3 jaar;

Sluiting voor de duur van
maximaal 12 maanden;
geen waarschuwingsfase.

Onder recidive wordt verstaan
een tweede constatering van
verkoop, verstrekking of daartoe
aanwezig hebben van softdrugs
van meer dan 30 gram of bij
teelt van hennep meer dan 5
hennepplanten;

A. 6

Bij recidive van de onder A 4
genoemde overtredingen binnen een termijn van 3 jaar;

Sluiting voor de duur van
maximaal 18 maanden;
geen waarschuwingsfase.

Onder recidive wordt verstaan
een tweede constatering van
verkoop, verstrekking of daartoe
aanwezig hebben van softdrugs
van meer dan 30 gram of bij
teelt van hennep meer dan 5
hennepplanten;

A. 7

Bij een tweede recidive van
de onder A.1, A..2, A..3 of
A. 4 genoemde overtreding
binnen de termijn van 3 jaar;

Sluiting voor de duur van
maximaal 3 jaar;

Onder recidive wordt verstaan
een derde constatering van verkoop, verstrekking of daartoe
aanwezig hebben van softdrugs
van meer dan 30 gram of bij
teelt van meer dan 5 hennepplanten;
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Verkoop, aflevering, verstrekking of daartoe aanwezig hebben van een middel als bedoeld in lijst I van de
Opiumwet (harddrugs) vanuit woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen
behorende erven voor zover het betreft:

Toelichting

Omschrijving overtreding

Maatregel/sanctie

Toelichting

B. 1

Een handelshoeveelheid van
meer dan 0,5 gram;

Sluiting voor de duur van
maximaal 12 maanden;
geen waarschuwingsfase.

Bij de constatering van harddrugs (lijst I) wordt zonder waarschuwing direct tot sluiting
overgegaan. Bij de bepaling van
de hoeveelheid harddrugs wordt
uitgegaan van de bruto handelshoeveelheid

B. 2

Bij recidive van de onder B.1
genoemde overtreding binnen
een termijn van 3 jaar;

Sluiting voor de duur van
maximaal 3 jaar;
geen waarschuwingsfase.

Idem.

B. 3

Sluiting voor de duur van
Bij een tweede recidive van
de onder B.1 genoemde over- maximaal 5 jaar;
treding binnen een termijn van geen waarschuwingsfase.
1 jaar na toepassing van de
daarbij genoemde maatregel;

Idem.

Onder handelshoeveelheid wordt in dit kader verstaan:
• bij softdrugs (lijst II): een middel voorkomend op lijst II van de Opiumwet waarbij de (bruto) hoeveelheid meer bedraagt dan
30 gram;
• bij harddrugs (lijst I): een middel voorkomend op lijst I van de Opiumwet waarbij de (bruto) hoeveelheid meer bedraagt dan
0,5 gram;
• bij hennepteelt: indien er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt als bedoeld in de meest recente Aanwijzing Opiumwet zoals die bij de opsporing en vervolging wordt gehanteerd. Globaal gesteld moet er sprake zijn van meer dan 5 hennepplanten, in een zekere mate van professionaliteit en met het doel daar geldelijk gewin uit te halen.
Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Damoclesbeleid gemeente Veendam 2015.
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Adres gemeente Veendam
Raadhuisplein 5 - 9641 AW Veendam
Postbus 20004 - 9640 PA Veendam
Telefoon : (0598) 652 222
Fax
: (0598) 652 250
E-mail : info@veendam.nl
Website : www.veendam.nl
Gemeentebestuur via het bestuurssecretariaat,
t. (059) 652 222 of per mail.
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Openingstijden
Alleen met afspraak
Maandag t/m woensdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag
9.00 - 20.00 uur
Vrijdag
9.00 -15.00 uur
Telefonisch bereikbaar
Maandag
8.00 - 16.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag
8.30 - 16.00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Wethouder Jaap Velema
jaap.velema@veendam.nl

Wethouder André Hammenga
andre.hammenga@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. (0598) 652 222 of u kunt kijken op
www.veendam.nl voor de contactgegevens van de raadsleden.
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