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Beste heer van der Kallen,

In uw brief van 25 april 2017 stelt u ons vragen over handhaving van een gevaarlijke situatie in de Bruinevisstraat.
Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Is dit een uitzondering?
Antwoord:
Ja, dit was een uitzondering. De gemeente heeft in de Bruinevisstraat het riool vervangen. Tijdens de uitvoering bleek
dat de schuur aan de Bruinevisstraat een te groot risico vormde voor de uitvoering van het werk. Ook met alle
mogelijke maatregelen was de kans te groot dat de schuur in de rioolsleuf zou afschuiven. In goed overleg met de
bewoner is de schuur uiteindelijk gecontroleerd gesloopt. Hiervoor heeft de gemeente alle procedures doorlopen
(asbest onderzoek, sloopmelding etc.) die hiervoor noodzakelijk zijn. De schuur is vervolgens met spoed gesloopt om
verdere onveilige situaties te voorkomen. De sloop is op 9 maart gestart en op 14 maart afgerond. Direct hierna is het
riool in dit gedeelte van de Bruinevisstraat vervangen en is de bestrating aangelegd. Al die tijd was de weg afgesloten
voor verkeer en was de omgeving op de hoogte van de situatie. Op 4 mei is de laatste hand gelegd aan de bestrating
langs het betreffende perceel. In deze week heeft de bewoner op aandringen van de gemeente ook een tijdelijke
afscheiding gezet. De bewoner heeft even tijd nodig om een definitieve afscheiding te realiseren, aangezien de sloop
van de schuur onverwacht kwam. We gaan er vanuit dat we ook dit in goed overleg kunnen afronden.
2. Wat gaat hier fout?
Antwoord:
In onze ogen hebben we in deze situatie met de kennis van dat moment juist gehandeld en treft de bewoner geen
blaam. De bewoner had de put tijdelijk afdoende afgedekt en we waren al in overleg over het plaatsen van een
erfafscheiding. Achteraf gezien was het nog duidelijker geweest als we eerder een tijdelijk hekwerk hadden geplaatst.
3. Wat zijn de instructies voor handhavers en andere gemeentelijke 'ogen' bij dit soort situaties?
Antwoord:
Indien gemeentelijke toezichthouders of BOA's een gevaarlijke situatie aantreffen, wordt de overtreder direct
aangesproken. Indien noodzakelijk, wordt er tevens een bestuursrechtelijke procedure gestart om de overtreder te
dwingen de overtredingen ongedaan te maken. Dit behoeft echter maar in een beperkt aantal gevallen te gebeuren
indien de overtreder weigerachtig is om mee te werken. Indien er daartoe aanleiding bestaat kan er ook proces-verbaal

worden opgemaakt. Iedere toezichthouder heeft daarnaast een signalerende rol, ook inzake aangelegenheden die
buiten zijn eigen taakgebied vallen. Naar aanleiding van deze casus is dit nog een keer onder de aandacht gebracht.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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