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Inleiding
Op 3 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf (hierna: het 
college) besloten om voor het motorcrossterrein De Prikkedam (hierna: het motorcrossterrein) een 
toezicht- en handhavingsplan op te stellen, dat in werking treedt nadat het bestemmingsplan voor dit 
motorcrossterrein door de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf (hierna: de raad) is 
vastgesteld en inwerking is getreden.1 Vanwege het handhavingsverleden op het motorcrossterrein 
voelt het college zich genoodzaakt om haar beginselplicht tot handhavend optreden voor dit specifieke 
motorcrossterrein uit te werken. Met dit toezicht- en handhavingsplan wil het college voor iedereen - 
de motorsportvereniging De Prikkedam (hierna: motorsportvereniging), de inwoners en de gemeente - 
duidelijk hebben op welke manier het college op het motorcrossterrein toezicht uitvoert en (indien 
nodig) handhavend optreedt.2 

Dit toezicht- en handhavingsplan bestaat uit twee onderdelen, namelijk ‘Deel A: toezicht en 
handhaven’ en ‘Deel B: toelichting (en juridisch kader)’. In  ‘Deel A: toezicht en handhaven’ is 
uitgewerkt hoe het college toezicht uitvoert en (indien nodig) handhavend optreedt bij het 
motorcrossterrein. In ‘Deel B: toelichting (en juridisch kader)’ staat de basis voor dit toezicht- en 
handhavingsplan. Dit is het (algemene) gemeentelijke handhavingsbeleid en de landelijke 
handhavingstrategie.3

Twee jaar na het in werking treden van het bestemmingsplan zal een evaluatie plaatsvinden van het 
toezicht en handhaving op het motorcrossterrein aan de hand van dit toezicht- en handhavingsplan. 
Bij deze evaluatie wordt onder andere bepaald of het toezicht- en handhavingsplan heeft geleid tot de 
(gewenste) naleving van de wet- en regelgeving. Op basis van de resultaten van deze evaluatie wordt 
dan bepaald of dit toezicht- en handhavingsplan moet blijven gelden of dat aanpassing van dit 
toezicht- en handhavingsplan nodig is.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 staat hoe vaak wij toezicht houden bij het motorcrossterrein. Als wij overtredingen op 
het motorcrossterrein vaststellen, dan volgt uit hoofdstuk 2 hoe het college bestuursrechtelijk optreedt. 
In hoofdstuk 3 staat (kort samengevat) hoe wij voor het vaststellen van dit toezicht- en 
handhavingsplan toezicht hebben uitgeoefend op het motorcrossterrein en waar wij handhavend 
hebben opgetreden. In hoofdstuk 4 staat de juridische grondslag van dit toezicht- en handhavingsplan 
en in hoofdstuk 5 staat een uitleg van de bestuursrechtelijke sancties die in dit toezicht- en 
handhavingsplan voorkomen.

1 Op 7 oktober 2019 heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld voor het motorcrossterrein. Dit is 
het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam. Dit bestemmingsplan is in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit bestemmingsplan zou zonder eventuele voorlopige voorzieningen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 november 2019 in werking treden.
2 De motorsportvereniging is eigenaar en gebruiker van het motorcrossterrein. Onder ‘de gemeente’ moet zowel 
de burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf, het college, als de raad worden gelezen.
3 Het (algemene) gemeentelijke handhavingsbeleid is op het moment van het vaststellen van dit toezicht- en 
handhavingsplan het “Handhavingbeleidsplan 2014-2018 Gemeente Ooststellingwerf” en is te raadplegen op 
www.wetten.overheid.nl. Begin 2020 wordt het  ‘Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten’ vastgesteld. Dit toezicht- en handhavingsplan is 
in overeenstemming met dat beleidsplan. De landelijke handhavingstrategie is een landelijk geldend 
afwegingsinstrument om op uniforme wijze op een passende manier in te grijpen bij bestuursrechtelijke 
bevindingen. Meer informatie staat op www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/landelijke.
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Deel A: toezicht en handhaven
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1 Toezichtfrequentie
Zoals in de inleiding van dit toezicht- en handhavingsplan staat, is het doel van dit toezicht- en 
handhavingsplan om voor iedereen duidelijk te hebben op welke manier het college toezicht uitvoert 
en (indien nodig) handhavend optreedt bij het motorcrossterrein.4

In dit hoofdstuk is dit uitgewerkt in categorieën.5

1.1 Categorie milieu
Toezicht en handhaving kan worden uitgevoerd op de omgevingsvergunningen onderdeel milieu 
(hierna: milieuvergunningen) van 22 augustus 2001 en 18 april 2008. Na het in werking treden van dit 
toezicht- en handhavingsplan wordt er per zes maanden ten minste één controle uitgevoerd om te 
bepalen of op het motorcrossterrein nog in overeenstemming met de geldende milieuvergunning wordt 
gehandeld.6 Deze controle kan aangekondigd of onaangekondigd zijn.

Frequentie voor het uitvoeren van een controle in de categorie milieu: ten minste eenmaal per zes 
maanden.

1.1.1 Onderdeel geluid
Tot op heden zijn de meeste controles uitgevoerd op het onderdeel geluid. Hierover ontvangt het 
college namelijk de meeste klachten. Voor het onderdeel geluid zijn in het bestemmingsplan 
specifieke normen opgenomen. Omdat het college het belangrijk vindt dat de motorsportvereniging 
zich aan de geluidsnormen van het bestemmingsplan houdt, is dit onderdeel concreet uitgewerkt in dit 
toezicht- en handhavingsplan.7

1.1.1.1 Geluidsnormen
In zowel de milieuvergunningen van de motorsportvereniging als het bestemmingsplan staan 
geluidsnormen waaraan de motorsportvereniging zich moet houden. Na het in werking treden van het 
bestemmingsplan moet de motorsportvereniging zich aan de geluidsnormen uit het bestemmingsplan 
houden.8 Dit zijn de geluidsnormen waar het college op gaat toezien en indien nodig handhaven. Na 
het in werking treden van het bestemmingsplan (en daarmee dit toezicht- en handhavingsplan), gaat 
het college geen controles (meer) uitvoeren en handhavend optreden op de geluidsnormen uit de 
milieuvergunningen van 22 augustus 2001 en 18 april 2008. De daarin opgenomen geluidsnormen 
zorgen voor veel onduidelijkheid in het toezicht en handhaving na het inwerkingtreden van het 
bestemmingsplan.9

4 Ten overvloede wordt opgemerkt dat de hieronder genoemde controles gecombineerd kunnen worden 
uitgevoerd. Dit houdt in dat niet voor elke categorie waarvoor een controle wordt uitgevoerd een apart bezoek 
moet worden uitgevoerd. Daarnaast merkt het college op dat niet iedere controle fysiek hoeft te worden 
uitgevoerd. Een controle kan namelijk ook administratief worden uitgevoerd.
5 Deze categorieën sluiten aan bij het gemeentelijke handhavingsbeleidsplan.
6 Voor het onderdeel geluid in de milieuvergunningen van 22 augustus 2001 en 18 april 2008 worden bij het 
inwerking treden van het bestemmingsplan en daarmee dit toezicht- en handhavingsplan geen controles (meer) 
uitgevoerd. Deze controles worden vanaf dat moment uitgevoerd op de geluidsnormen van het bestemmingsplan.
7 Met betrekking tot de naleving van de geluidsvoorschriften uit de milieuvergunningen van 22 augustus 2001 en 
18 april 2008 verwijzen wij naar paragraaf 1.1.1.1.
8 Deze geluidsnormen staan in artikel 5.4.2 van het bestemmingsplan. In dit artikel staan de geluidsnormen die 
tijdens trainingen en tijdens wedstrijden gelden. Deze geluidsnormen gelden te allen tijde, ook op het moment dat 
de voorwaardelijke verplichting in de vorm van een geluidscherm nog niet is geplaatst. Ook staan in dit artikel de 
beoordelingspunten waar deze geluidsnormen gelden. Dit zijn de volgende adressen in Makkinga: Prikkedam 1, 
Prikkedam 2, Prikkedam 3, Grindweg 4, Bercoperweg 72 en Bercoperweg 74. De exacte beoordelingspunten 
(onder andere de gevel, hoek van het perceel en de hoogte ten opzichte van het maaiveld) waar op deze 
adressen aan de geluidsnormen moet worden voldaan staan in artikel 5, lid 5.4.2 van het bestemmingsplan.
9 De milieuvergunningen van de motorsportvereniging moeten worden geactualiseerd omdat in de 
milieuvergunningen van 22 augustus 2001 en 18 april 2008 niet de best beschikbare technieken zijn 
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1.1.1.2 Manier van meten
In het bestemmingsplan staan geluidsnormen opgenomen voor zes beoordelingspunten. Een 
overzichtskaart met de beoordelingspunten staat in bijlage 1. Op alle beoordelingspunten worden 
geluidsmetingen uitgevoerd.10 De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO) voert 
de geluidsmetingen in opdracht van het college uit.11 De FUMO voert in de maand ten minste eenmaal 
op een woensdag en eenmaal op een zondag een geluidsmeting uit. Dit betekent dat ten minste twee 
keer per maand een geluidsmeting plaatsvindt. Hierbij merkt het college op dat er niet eerder een 
geluidsmeting wordt uitgevoerd dan nadat de motorsportvereniging schriftelijk op de hoogte is gesteld 
van de resultaten van de laatste meting.

Om te bepalen op welk beoordelingspunt een geluidsmeting wordt uitgevoerd, wordt eerst door de 
FUMO aan de hand van de weersomstandigheden bepaald welke beoordelingspunten binnen het 
meteoraam liggen.12 Daarna wordt door de FUMO, door een aselecte keuze van de 
beoordelingspunten die binnen het meteoraam liggen, een beoordelingspunt ‘gekozen’.

Door een aselecte keuze van een beoordelingspunt beoogd het college op een onafhankelijke wijze 
een beoordelingspunt te ‘kiezen’ dat binnen het meteoraam ligt. Hierdoor wordt voor de 
motorsportvereniging het wel of niet gebruiken van het motorcrossterrein voor motorcrossen minder 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Het college toetst hiermee de geluidsnormen van het 
bestemmingsplan om een aanvaardbaar woon- en leefmilieu en een voldoende bescherming van het 
milieu in de volledige omgeving van het motorcrossterrein beter te kunnen waarborgen ongeacht de 
weersomstandigheden.

De FUMO voert de geluidscontroles uit volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai.13 
Deze handleiding geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van het geluid 

voorgeschreven. Dit zijn technieken die in iedere milieuvergunning moeten worden opgenomen. In het geval van 
een motorcrossterrein valt te denken aan technieken met betrekking tot geluid- en stofreductie. Voor het 
verkrijgen van een (nieuwe) milieuvergunning moet de motorsportvereniging een aanvraag om 
omgevingsvergunning indienen. In deze vergunning komen ook geluidsnormen te staan. Nadat de (nieuwe) 
milieuvergunning in werking is getreden gaat het college toezien op de naleving van de daarin opgenomen 
geluidsnormen. Hierbij gaat het college er vooralsnog van uit dat de geluidsvoorschriften  (de geluidsniveaus en 
de beoordelingspunten waar deze geluidsniveaus van toepassing zijn) in de milieuvergunning overeen komen 
met de geluidsnormen uit artikel 5, lid 5.4.2 van het bestemmingsplan. Wat betreft de onduidelijkheid die ontstaat 
op het gebied van toezicht op de geluidsnormen uit de milieuvergunningen van 22 augustus 2001 en 18 april 
2008 en de geluidsnormen van het bestemmingsplan merken wij op dat dit bijvoorbeeld zit in het verschil in 
meethoogte op grond van de twee milieuvergunningen en het bestemmingsplan.
10 Indien het niet mogelijk is om op de in het bestemmingsplan opgenomen beoordelingspunten een 
geluidsmeting uit te voeren, dan kan ook een andere locatie nabij het beoordelingspunt worden gekozen en wordt 
middels de daarvoor bedoelde rekenmethodes het niveau op het beoordelingspunt berekend. Dit kan zich 
bijvoorbeeld voordoen als er geen toestemming wordt gegeven om op het terrein van een inwoner een 
geluidsmeting uit te voeren of het beoordelingspunt niet (meer) bereikbaar is.
11 De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese 
gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Zij verlenen vergunningen en voeren het toezicht en 
handhaving uit, met name op het onderdeel milieu. 
12 Indien een bestuursrechtelijke maatregel in de vorm van een last onder dwangsom is opgelegd, moet voor het 
van rechtswege verbeuren van een dwangsom de geluidsmeting worden uitgevoerd volgens daarvoor gestelde 
eisen. Een van deze eisen is dat de meting moet worden uitgevoerd binnen het meteoraam. Dit volgt uit de eisen 
die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gesteld voor het verbeuren van een dwangsom 
op grond van een last onder dwangsom die is opgelegd voor geluidsovertredingen.
13 Voor de controles op het onderdeel geluid op de milieuvergunning 22 augustus 2001 en 18 april 2008 worden 
uitgevoerd op basis van Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1301.
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afkomstig van het motorcrossterrein. De geluidsmetingen worden bemenst uitgevoerd. Dit betekent 
dat een medewerker van de FUMO fysiek aanwezig is en ter plaatse de geluidsmeting uitvoert.14 

1.1.1.3 Testen van verplichte maatregelen
In het bestemmingsplan staat de verplichting opgenomen om een geluidscherm te plaatsen op de 
geluidswal nabij de ingang van het motorcrossterrein.15 Daarnaast is, ter onderbouwing van de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, in het plan als maatregel het beperken van het 
bronvermogen van de crossmotoren tot ten hoogste 94 dB(A) opgenomen. Op het moment dat de 
motorcrossvereniging beide maatregelen heeft toegepast, is het college bereid om de 
motorsportvereniging driemaal binnen een periode van zes maanden nadat het geluidscherm is 
geplaatst de gelegenheid te geven om te testen of aan de geluidsnormen van het bestemmingsplan 
wordt voldaan.16 Voor het houden van deze testsessies moet een toestemming worden aangevraagd. 
Aan deze toestemming verbindt het college voorwaarden.

Frequentie voor het uitvoeren van geluidsmetingen: ten minste eenmaal op een woensdag en 
eenmaal op een zondag in de maand op een aselect ‘gekozen’ beoordelingspunt.

1.2 Categorie bouwen en ruimtelijke ordening
In het bestemmingsplan staan regels over het gebruik van het motorcrossterrein (kamperen, parkeren 
en dergelijke) en het bouwen (onder andere een geluidscherm) op het motorcrossterrein. Na het in 
werking treden van dit toezicht- en handhavingsplan wordt er ter minste eenmaal per acht maanden 
een controle uitgevoerd om te bepalen of het motorcrossterrein nog in overeenstemming is met het 
bestemmingsplan. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op de ligging van de motorcrossbaan ten 
opzichte van de grenzen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Deze controle kan 
aangekondigd of onaangekondigd zijn.

Frequentie voor het uitvoeren van een controle in de categorie bouwen en ruimtelijke ordening: ten 
minste eenmaal per acht maanden.

1.2.1 Onderdeel bestemmingsplan
In artikel 5 van het bestemmingsplan staan de regels met betrekking tot het motorcrossterrein. Omdat 
wij het belangrijk vinden dat hierover bij het toezicht en handhaving geen onduidelijkheid kan 
ontstaan, staat in deze paragraaf een (artikelsgewijze) toelichting op artikel 5 van het 
bestemmingsplan.17

- Artikel 5, lid 5.1, aanhef en onder a, sub 3.
In dit artikel staat: “De voor 'Sport - Motorcrossterrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor een 
motorcrossterrein, met dien verstande dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van sport - verzorgingsterrein' het terrein gebruikt mag worden ten behoeve van de normale 
verzorging van motorrijders en motorvoertuigen”. Onder “de normale verzorging van (…) 
motorvoertuigen” wordt in ieder geval verstaan reparaties die moeten worden uitgevoerd aan de 
motorvoertuigen voor de gevallen waar de motor kortstondig voor of tijdens het motorcrossen op de 

14 Deze paragraaf is ook van toepassing voor het toezicht en handhaving op de nog aan te vragen en te verlenen 
milieuvergunning. Ten overvloede wordt opgemerkt dat op het moment dat de nog aan te vragen 
omgevingsvergunning wordt verleend en in werking is getreden, het college ook toeziet op de naleving van de 
hierin opgenomen voorschriften.
15 Dit volgt uit artikel 5, lid 5.4.6 van het bestemmingsplan. De locatie van het verplichte geluidscherm staat in 
bijlage 2 bij de regels van het bestemmingsplan.
16 Het college heeft voor drie testsessies gekozen zodat hierdoor door de motorsportvereniging een representatief 
beeld kan worden verkregen op alle (zes) locaties waarvoor in het bestemmingsplan geluidnormen staan 
opgenomen.
17 Deze artikelsgewijze toelichting is niet gericht op de (onderdelen van) artikelen waarvan wij verwachten dat 
deze geen uitleg behoeven.
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motorcrossbaan gebreken vertoont waardoor of een onveilige situatie ontstaat of niet met de motor 
kan worden gereden. Het is niet de bedoeling dat er reparaties aan crossmotoren worden uitgevoerd 
die niet nodig zijn om op dat moment met die crossmotor te kunnen motorcrossen of dit een dermate 
grote structurele reparatie betreft die niet binnen de tijd voor die training of wedstrijd kan plaatsvinden. 
Afhankelijk van hetgeen de toezichthouder constateert, is er al dan niet sprake van een overtreding 
van dit artikel.

- Artikel 5, lid 5.4.1.
In dit artikel staat: “Op het motorcrossterrein zijn motorcrossactiviteiten in wedstrijdverband, ter 
voorbereiding van wedstrijden (zoals motorcrosstrainingen) of voor recreatieve doeleinden toegestaan 
met dien verstande dat de openstelling van het motorcrossterrein hiervoor minder dan acht uren per 
week moet zijn, met uitzondering van drie weken per kalenderjaar indien dit een gevolg is van ruimere 
openingstijden gedurende ten hoogste drie weekeinden per kalenderjaar, met het oog op het houden 
van wedstrijden op die terreinen of het voorbereiden van zodanige wedstrijden. Tot het weekeinde 
worden gerekend: zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen of daarmee gelijkgestelde 
dagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet, die op een vrijdag of op een maandag 
vallen. De openstelling van het motorcrossterrein voor motorcrossactiviteiten is uitsluitend gedurende 
de dagperiode toegestaan.”

Dit artikel is een vertaling van onderdeel C, categorie 19, lid 19.1, onder g., onder 2°., lid 19.2 en lid 
19.3 in samenhang met onderdeel D, lid 1, onder m. van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. 
Samengevat is op grond van dit artikel de vestiging van een inrichting als bedoeld in artikel 41 van de 
Wet geluidhinder (een inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken) binnen het 
bestemmingsplangebied niet mogelijk. Op basis hiervan is het dan ook niet nodig om op grond van 
artikel 40 van de Wet geluidhinder een geluidszone om het motorcrossterrein vast te stellen. De regel 
dat de openstelling van het terrein voor motorcrossactiviteiten alleen in de dagperiode mag, volgt uit 
de op het moment van het vaststellen van het bestemmingsplan geldende milieuvergunningen van 
22 augustus 2001 28 april 2008. Op grond van deze milieuvergunningen is alleen een openstelling in 
de dagperiode toegestaan.

- Artikel 5, lid 5.4.5.
In dit artikel staat: “Voor het gebruik van het motorcrossterrein voor onderhoudsactiviteiten geldt dat 
het onderhoud van het motorcrossterrein met geluidproducerend materieel, zoals shovels en 
tractoren, uitsluitend mag plaatsvinden in de dagperiode.” Hieruit volgt dat onderhoud aan het 
motorcrossterrein met geluidproducerende materielen mag plaatsvinden buiten openstellingsuren voor 
het gebruik van de motorcrossbaan voor motorcrossen, maar enkel in de dagperiode (van 07:00 tot 
19:00 uur).

- Artikel 5, lid 5.4.6. 
In dit artikel staat de verplichting opgenomen voor de bouw van een geluidsscherm. De ontvankelijke 
vergunningaanvraag voor het geluidsscherm moet uiterlijk binnen drie maanden na het onherroepelijk 
worden van het bestemmingsplan worden ingediend. Hierop neemt het college een besluit. Op het 
moment dat er een begunstigend besluit is genomen en daarmee de vergunning is verleend, moet het 
geluidsscherm binnen uiterlijk zes maanden na de begunstigende beschikking zijn gerealiseerd en 
moet deze in stand worden gehouden. Op het moment dat het bestemmingsplan in werking is 
getreden, moet er volgens dit artikel ook worden voldaan aan de geluidsnormen uit artikel 5.4.2 van 
het bestemmingsplan. Vanaf de inwerkingtreding van het bestemmingsplan moet worden voldaan aan 
de geluidsnormen van het bestemmingsplan.

1.3 Categorie brandveilig gebruik
Op basis van het Bouwbesluit 2012 moeten bepaalde gebouwen voldoen aan het brandveilig gebruik. 
Na het in werking treden van dit toezicht- en handhavingsplan wordt na de oplevering van een 
bouwwerk waarvoor een melding veilig in gebruik name is gedaan of een bouwwerk waarvoor een 
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vergunning voor het brandveilig gebruik is verleend een controle uitgevoerd. Deze controle vindt 
uiterlijk binnen één maand plaats nadat de melding is ingediend of de vergunning is verleend. Deze 
controle kan aangekondigd of onaangekondigd zijn. Daarna wordt ten minste eenmaal per twee jaar 
een controle op dit onderdeel uitgevoerd voor dat betreffende bouwwerk.

Frequentie voor het uitvoeren van een controle in de categorie brandveilig gebruik: binnen uiterlijk 
één maand na ontvangst van een gebruiksmelding of een verleende vergunning en daarna ten 
minste eenmaal per twee jaar voor dat betreffende bouwwerk.

1.4 Categorie APV en bijzondere wetten

1.4.1 Onderdeel vellen houtopstanden
Het is niet toegestaan om zonder een omgevingsvergunning beschermde houtopstanden te (doen) 
vellen.18 Dit verbod geldt dus niet voor alle houtopstanden. Als er sprake is van een beschermde 
houtopstand staat dit in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Ooststellingwerf 
(hierna: APV).19 Houtopstanden die niet beschermd zijn, mogen worden geveld zonder 
omgevingsvergunning. Hiervoor kan een herplantplicht gelden. Ook geldt er een herplantplicht voor de 
bomen die zonder omgevingsvergunning zijn geveld, maar waarvoor wel een vergunning nodig was. 
Eenmaal per twee jaar wordt een controle uitgevoerd om te bepalen of er houtopstanden zijn geveld 
waarvoor een herplantplicht geldt.

Frequentie voor het uitvoeren van een controle voor het vellen van houtopstanden: eenmaal per 
twee jaar.

1.4.2 Onderdeel evenementen
Voor in ieder geval de drie toegestane motorcrosswedstrijden op het motorcrossterrein moet de 
motorcrossvereniging beschikken over een inwerking getreden evenementenvergunning.20 Voor 
andere activiteiten kan het zijn dat daarvoor ook een evenementenvergunning moet worden 
aangevraagd. In de APV zijn omstandigheden vermeld in welke gevallen geen 
evenementenvergunning nodig is.

Op het moment dat een evenement plaatsvindt waarvoor een evenementenvergunning is verleend, 
wordt steekproefsgewijs een onaangekondigde controle uitgevoerd. Er wordt ten minste eenmaal per 
jaar voor een motorcrossevenement een controle uitgevoerd. Voor evenementen waarvoor geen 
vergunning vereist is en waarvan het college op de hoogte is, wordt steekproefsgewijs een 
onaangekondigde controle uitgevoerd om te controleren of aan de vereisten voor evenementen 
waarvoor geen evenementenvergunning nodig is wordt voldaan. Deze controle zal maximaal eenmaal 
per jaar plaatsvinden.

Frequentie voor het uitvoeren van een controle voor evenementen: ten minste eenmaal per jaar 
voor een motorcrossevenement en ten minste eenmaal per jaar voor een evenement waarvoor 
geen evenementenvergunning nodig is.

1.4.3 Onderdeel kamperen
Op het motorcrossterrein is het niet toegestaan om te kamperen, behalve op het verzorgingsterrein op 
de dag voorafgaand aan een wedstrijddag en op de dag van de wedstrijd zelf. Als er op het 

18 Deze verbodsbepaling volgt uit de APV. Onder het vellen van een houtopstand wordt verstaan: “rooien; 
kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van 
kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood, de ernstige 
beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben”.
19 Zie hiervoor artikel 4:10B uit de APV.
20 Er kan een evenementenvergunning worden verleend per evenement, maar ook kan er een doorlopende 
evenementenvergunning worden verleend voor meerdere evenementen.
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motorcrossterrein gekampeerd wordt, moet daarvoor een ontheffing worden aangevraagd.21 Een 
ontheffing om tijdelijk op het motorcrossterrein te kamperen kan alleen worden verleend als dit 
samenloopt met een evenement. Zonder evenement(envergunning) mag er niet op het 
motorcrossterrein worden gekampeerd. Als er een ontheffing wordt aangevraagd om op het 
motorcrossterrein te kamperen wordt er steekproefsgewijs ten minste eenmaal per drie verleende 
ontheffingen per jaar een controle uitgevoerd.

Frequentie voor het uitvoeren van een controle voor kamperen: ten minste eenmaal per drie 
verleende ontheffingen per jaar.

1.4.4 Onderdeel drank- en horecawet
Om alcoholische dranken in de kantine op het motorcrossterrein te mogen schenken, heeft de 
motorcrossvereniging een drank- en horecavergunning nodig. Op de naleving van deze drank- en 
horecavergunning wordt ten minste eenmaal per twee jaar een controle uitgevoerd. Onder ander 
wordt er op gelet op de bestuurders en leidinggevenden op de drank- en horecavergunning nog 
actueel zijn en of degene die alcoholische dranken schenkt in het bezit is van de vereiste verklaring 
van sociale hygiëne.

Frequentie voor het uitvoeren van een controle voor de drank- en horecavergunning: ten minste 
eenmaal per twee jaar.

21 Deze ontheffing moet worden aangevraagd op grond van de Verordening kleinschalige verblijfsrecreatie 
gemeente Ooststellingwerf.
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2 Toezicht en handhaven
In hoofdstuk 1 staat uitgewerkt op welke categorieën wij toezicht uitoefenen en met welke frequentie 
het college dat doet.22 In dit hoofdstuk staat beschreven hoe wij na het vaststellen van een overtreding 
bestuursrechtelijk optreden. Dat staat hieronder per categorie uitgewerkt.

In de gevallen waarin een last onder dwangsom wordt opgelegd, wordt onderscheid gemaakt tussen 
overtredingen die binnen een bepaalde tijdseenheid ongedaan kunnen worden gemaakt en 
overtredingen die niet binnen een bepaalde tijdseenheid ongedaan kunnen worden gemaakt, omdat 
dat geen continue overtredingen zijn.23 Als er sprake is van een overtreding die binnen een 
tijdseenheid ongedaan kan worden gemaakt staat toegelicht welke begunstigingstermijn wordt 
gehanteerd. Voor overtredingen die zowel met als zonder tijdseenheid ongedaan kunnen worden 
gemaakt, staat de hoogte van het dwangsom bedrag opgenomen.24

Onderstaande lijst geeft per (sub)categorie een te volgen handreiking. Dit is geen limitatieve lijst. In 
bijzondere situaties kan van deze handreiking worden afgeweken.25

2.1 Categorie milieu

2.1.1 Onderdeel geluid
1. Het opleggen van een last onder dwangsom zonder begunstigingstermijn en met een 

dwangsomhoogte van 2.000 euro per geconstateerde overtreding per dag met een maximale 
hoogte van 8.000 euro.26

Een last onder dwangsom voor het onderdeel geluid wordt ingetrokken als uit zes achtereenvolgende 
geluidsmetingen op ten minste twee verschillende beoordelingspunten blijkt dat de geluidsnormen van 
het bestemmingsplan niet worden overschreden.

22 Indien er een overtreding wordt geconstateerd die niet onder een van de categorieën uit <<hoofdstuk 1>> kan 
worden gebracht, dient een bestuursrechtelijke maatregel te worden opgelegd die zo nauw mogelijk aansluit bij 
deze handreiking.
23 Ten overvloede merkt het college op dat voorafgaand aan het opleggen van een last onder dwangsom een 
voorgenomen besluit tot het opleggen van een dwangsom naar de motorsportvereniging moet worden verstuurd. 
Zij hebben na het versturen van het voorgenomen besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom in 
beginsel twee weken de tijd om hierop haar zienswijze kenbaar te maken. In de gevallen waarin handhavend 
wordt opgetreden naar aanleiding van een verzoek om handhaving, dient de verzoeker om handhaving ook in de 
gelegenheid te worden gesteld om binnen dezelfde termijn een zienswijze kenbaar te maken.
24 De hoogte van de opgenomen dwangsommen zijn een uitgangspunt. In dit toezicht- en handhavingsplan wordt 
uitgegaan van drie eenheden die verbeurd en ingevorderd kunnen worden. In een specifiek geval kan het 
wenselijk zijn om (gemotiveerd) af te wijken van het richtinggevende aantal inningen per last. Na de vierde 
verbeuring is de last ‘volgelopen’ en is de beschikking uitgewerkt. Na dit moment moet overwogen worden op 
welke manier de motorsportvereniging kan worden gestimuleerd om alsnog de overtreding te beëindigen dan wel 
om een nieuwe overtreding te voorkomen. Als een opvolgende last onder dwangsom wordt opgelegd, dient hierbij 
als uitgangspunt te worden gehanteerd dat de hoogte van het dwangsombedrag van de opvolgende (tweede) last 
onder dwangsom 200% is ten opzichte van de eerste last onder dwangsom. Bij een daaropvolgende (derde) last 
onder dwangsom dient het uitgangspunt te zijn dat het dwangsombedrag van die last onder dwangsom 300% is 
ten opzichte van de eerste last onder dwangsom.
25 Als er van onderstaande handreiking wordt afgeweken, moet dit worden gemotiveerd. Hiervoor geldt een 
zwaardere motiveringsplicht dan wanneer deze handreiking wordt gevolgd.
26 In de last onder dwangsom van 8 november 2016  is dwangsombedrag van 2.000 euro opgenomen. In de last 
onder dwangsom van 7 mei 2019 is de dwangsom verhoogt naar 4.000 euro. Met de eerstvolgende last onder 
dwangsom zal de hoogte van het dwangsombedrag in overeenstemming met die toezicht- en handhavingsplan 
worden verhoogd naar 6.000 euro met een maximale hoogte van 24.000 euro.
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2.1.2 Onderdeel andere milieuovertredingen dan geluid
Overtredingen met een tijdseenheid
1. Handhavingswaarschuwing met een termijn van twee weken om de overtreding ongedaan te 

maken voor de gevallen waarbinnen een overtreding binnen een tijdseenheid ongedaan kan 
worden gemaakt.27

2. Als de overtreding niet binnen de gegeven hersteltermijn ongedaan is gemaakt wordt er een last 
onder dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van twee weken en daarop volgende 
termijnen van twee weken en met een dwangsomhoogte van 1.000 euro per geconstateerde 
overtreding met een maximale hoogte van 4.000 euro.28

Overtredingen zonder tijdseenheid
1. Handhavingswaarschuwing dat de overtreding niet nogmaals mag plaatsvinden. Hierbij wordt 

geen hersteltermijn gegeven.
2. Als er na de handhavingswaarschuwing toch een overtreding plaatsvindt wordt een last onder 

dwangsom opgelegd zonder begunstigingstermijn en met een dwangsomhoogte van 1.000 euro 
per geconstateerde overtreding met een maximale hoogte van 4.000 euro.

2.2 Categorie bouwen en ruimtelijke ordening
Overtredingen met een tijdseenheid
1. Handhavingswaarschuwing met een termijn van twee weken om de overtreding ongedaan te 

maken voor de gevallen waarbinnen een overtreding binnen een tijdseenheid ongedaan kan 
worden gemaakt.

2. Als de overtreding niet binnen de gegeven hersteltermijn ongedaan is gemaakt wordt er een last 
onder dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van twee weken en daarop volgende 
termijnen van twee weken en met een dwangsomhoogte van 1.000 euro per geconstateerde 
overtreding met een maximale hoogte van 4.000 euro.

Overtredingen zonder tijdseenheid
1. Handhavingswaarschuwing dat de overtreding niet nogmaals mag plaatsvinden. Hierbij wordt 

geen hersteltermijn gegeven.
2. Als er na de handhavingswaarschuwing een overtreding plaatsvindt wordt een last onder 

dwangsom opgelegd zonder begunstigingstermijn en met een dwangsomhoogte van 1.000 euro 
per geconstateerde overtreding met een maximale hoogte van 4.000 euro.

2.3 Categorie brandveilig gebruik
1. Handhavingswaarschuwing met een termijn van twee weken om de overtreding ongedaan te 

maken. In de tussentijd mag het bouwwerk niet in gebruik zijn tenzij er een gelijkwaardige 
maatregel wordt getroffen om de brandveiligheid te waarborgen. Hierbij valt te denken aan een 
brandwacht.

27 De termijn van twee weken moet worden gehanteerd als uitgangspunt. In de gevallen waarin het college 
verwacht dat meer dan twee weken nodig is om de overtreding ongedaan te maken, dan kan een langere 
hersteltermijn worden gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat er of een te korte hersteltermijn wordt gegeven. 
Een kortere hersteltermijn dan twee weken wordt in beginsel niet gegeven. Deze toelichting is ook van toepassing 
op de genoemde overtredingen waarbij een tijdseenheid is opgenomen, met dien verstande dat de hersteltermijn 
kan afwijken van de hier genomen hersteltermijnen.
28 In de gevallen waarin het college verwacht dat de kosten voor het ongedaan maken van de overtreding hoger 
zijn dan 1.000 euro, kan een hoger dwangsombedrag worden aangehouden. Bij het bepalen van de hoogte van 
de dwangsom moet namelijk het economisch voordeel van het voort laten duren van de overtreding in 
ogenschouw worden genomen. Daarnaast dient de hoogte van de dwangsom voldoende prikkelend te zijn dat de 
overtreding ongedaan wordt gemaakt zonder een dwangsom te verbeuren. Een lager dwangsombedrag dan 
1.000 euro per geconstateerde overtreding wordt in beginsel niet in de last onder dwangsom opgenomen. Deze 
toelichting is ook van toepassing op de hieronder genoemde overtredingen waarbij een tijdseenheid is 
opgenomen, met dien verstande dat de hersteltermijn kan afwijken van de hier genomen hersteltermijnen.
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2. Als de overtreding niet binnen de gegeven hersteltermijn ongedaan is gemaakt wordt er een last 
onder dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van twee weken en daarop volgende 
termijnen van twee weken en met een dwangsomhoogte van 1.000 euro per geconstateerde 
overtreding met een maximale hoogte van 4.000 euro.

2.4 Categorie APV en bijzondere wetten

2.4.1 Onderdeel houtopstand
Vellen houtopstand zonder omgevingsvergunning

1. Handhavingswaarschuwing met een hersteltermijn dat binnen het huidige plantseizoen herplant 
van de gevelde houtopstand moet plaatsvinden.29

2. Als de overtreding niet binnen de gegeven hersteltermijn ongedaan is gemaakt wordt er een last 
onder dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van twee weken en daarop volgende 
termijnen van twee weken en met een dwangsomhoogte van 1.000 euro per geconstateerde 
overtreding met een maximale hoogte van 4.000 euro.30

2.4.2 Onderdeel evenementen
Evenementen zonder vergunning

1. Als wordt geconstateerd dat er een evenement plaatsvindt waarvoor een 
evenementenvergunning benodigd is maar niet is verleend, wordt het evenement per direct 
stilgelegd. De stillegging wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd. Daarnaast wordt in de 
brief opgenomen dat indien er nogmaals een evenement zonder een benodigde  
evenementenvergunning plaatsvindt, er een last onder dwangsom wordt opgelegd met een 
hoogte van 2.000 euro per dag met een maximum van 8.000 euro. Deze last onder dwangsom 
kan hiermee voor een meerdaags dan wel voor meerdere evenementen (achtereenvolgend) 
worden gebruikt.

Niet naleven voorschriften evenementenvergunning
1. Als wordt geconstateerd dat de voorschriften van een evenementenvergunning niet worden 

nageleefd, moet de overtreding ter plaatse ongedaan worden gemaakt. Achteraf wordt een 
handhavingswaarschuwing gestuurd waarin wordt opgenomen dat, nadat de eerstvolgende 
controle wederom wordt geconstateerd dat de voorschriften van een evenementenvergunning 
niet worden nageleefd, er een last onder dwangsom wordt opgelegd zonder begunstigingstermijn 
en met een dwangsomhoogte van 1.000 euro ineens.31

2.4.3 Onderdeel drank- en horecawet

Overtredingen met een tijdseenheid
1. Handhavingswaarschuwing met een termijn van twee weken om de overtreding ongedaan te 

maken voor de gevallen waarbinnen een overtreding binnen een tijdseenheid ongedaan kan 
worden gemaakt.32 Tot dat de overtreding ongedaan is gemaakt, mogen er geen alcoholische 
dranken worden geschonken.

29 Het plantseizoen is in beginsel tussen oktober en april. In de gevallen waarin een houtopstand buiten het 
plantseizoen wordt geveld, dan de hersteltermijn afgestemd tot binnen een maand na de start van het 
eerstvolgende plantseizoen.
30 Indien door de gestelde begunstigingstermijn en de daarop volgende termijnen tot buiten het plantseizoen 
lopen, dan worden de termijnen afgestemd op het plantseizoen.
31 Een dwangsom ineens wijkt af van de andere lasten onder dwangsom in dit toezicht- en handhavingsplan. De 
reden is dat hiermee op een doeltreffende wijze de naleving van de voorschriften uit de evenementenvergunning 
wordt beoogd.
32 Indien het een overtreding met betrekking tot de in de drank- en horeca opgenomen bestuurders en 
leidinggevenden betreft, dient binnen vier weken een ontvankelijke aanvraag tot het wijzigen van de drank- en 
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2. Als de overtreding niet binnen de gegeven hersteltermijn ongedaan is gemaakt wordt er een last 
onder dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van twee weken en daarop volgende 
termijnen van twee weken en met een dwangsomhoogte van 1.000 euro per geconstateerde 
overtreding met een maximale hoogte van 4.000 euro.

Overtredingen zonder tijdseenheid
1. Handhavingswaarschuwing dat de overtreding niet nogmaals mag plaatsvinden. Hierbij wordt 

geen hersteltermijn gegeven. Tot dat de overtreding ongedaan is gemaakt, mogen er geen 
alcoholische dranken worden geschonken.

2. Als er na de handhavingswaarschuwing een overtreding plaatsvindt wordt een last onder 
dwangsom opgelegd zonder begunstigingstermijn en met een dwangsomhoogte van 1.000 euro 
per geconstateerde overtreding met een maximale hoogte van 4.000 euro.

horecavergunning te zijn ingediend. In de gevallen waarbinnen niet binnen deze termijn de ontvankelijke 
aanvraag is ingediend, wordt het handhavingstraject voorgezet middels het opleggen van een last onder 
dwangsom.
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Deel B: toelichting (en juridisch kader)
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3 Historie toezicht en handhaving bij het motorcrossterrein 
Toezicht en handhaving bij het motorcrossterrein heeft tot op heden plaatsgevonden op basis van het 
gemeentelijke handhavingsbeleidsplan en de landelijke handhavingstrategie.33 In het gemeentelijke 
handhavingsbeleidsplan staan categorieën uitgewerkt waarop toezicht en handhaving kan 
plaatsvinden. In dit toezicht- en handhavingsplan is aangesloten bij deze categorieën. In dit hoofdstuk 
is in hoofdlijnen aangegeven op welke categorieën er tot het moment van het vaststellen van dit 
toezicht- en handhavingsplan toezicht en handhaving heeft plaatsgevonden bij het motorcrossterrein 
en op welke wijze dit is uitgevoerd. 

3.1 Categorie milieu

3.1.1 Onderdeel geluid
In hoofdzaak zijn er tot het vaststellen van dit toezicht- en handhavingsplan controles uitgevoerd voor 
geluidsoverschrijdingen. Deze controles heeft de FUMO in opdracht van het college uitgevoerd. De 
controles zijn uitgevoerd op het in de milieuvergunning van de motorsportvereniging opgenomen 
meetpunt aan de Bercoperweg 74 in Makkinga.34 De FUMO heeft volgens afspraak ten minste 
eenmaal op een woensdag en eenmaal op een zondag in de maand een geluidscontrole uitgevoerd. 
Deze controles zijn uitgevoerd overeenkomstig de in de milieuvergunning van 22 augustus 2001 
opgenomen voorwaarden en konden alleen worden uitgevoerd als de meteo omstandigheden het 
toelaten. De resultaten van de geluidsmetingen voldoen anders niet aan de daarvoor gestelde eisen. 

De uitgevoerde geluidsmetingen hebben ertoe geleid dat er op 8 november 2016 aan de 
motorsportvereniging een last onder dwangsom is opgelegd. Uit de daaraan voorgaande 
geluidsmetingen was namelijk gebleken dat zij de maximale vergunde geluidsniveaus overschreden.35 
Deze last onder dwangsom is op 20 februari 2019 volgelopen en daarom is er op 7 mei 2019 een 
opvolgende last onder dwangsom opgelegd.36 

Omdat de motorsportvereniging gedurende de oplegde lasten onder dwangsom wilde achterhalen 
waardoor de geluidsoverschrijdingen werden veroorzaakt, hebben zij tweemaal een 
gedoogtoestemming aangevraagd. Deze gedoogtoestemmingen zijn verleend voor de duur van 9 
januari 2019 tot 1 november 2019. De motorsportvereniging heeft tweemaal gebruik gemaakt van 
deze gedoogtoestemming voor het houden van testsessies.

3.1.2 Onderdeel bodem
Voor dit onderdeel zijn er tot het vaststellen van dit toezicht- en handhavingsplan (mede naar 
aanleiding van klachten van omwonenden) diverse controles uitgevoerd. Dit zijn fysieke controles op 
het motorcrossterrein. Tijdens enkele controles is vastgesteld dat er aarden wallen zijn aangelegd. 
Enkele wallen waren aangelegd zonder daarvoor over een benodigde omgevingsvergunning te 
beschikken. Op dit moment zijn er geen wallen aangelegd op locaties die niet zijn toegestaan. 

3.2 Categorie bouwen en ruimtelijke ordening
In de periode voorafgaand aan het vaststellen van dit toezicht- en handhavingsplan zijn er controles 
uitgevoerd op bouw. Uit een van deze controles is gebleken dat er een geluidscherm is gebouwd 
zonder een daarvoor verleende omgevingsvergunning. Middels een omgevingsvergunning is dit 

33 In hoofdstuk 4 is een verdere uitleg gegeven van het gemeentelijke handhavingsbeleidsplan en de landelijke 
handhavingstrategie.
34 Omdat op het meetpunt aan de Bercoperweg 74 in Makkinga een bouwwerk is geplaatst, heeft de FUMO haar 
geluidsmetingen op Bercoperweg 72 in Makkinga uitgevoerd.
35 De overschrijding betreft een overschrijding van de geluidsnormen uit voorschrift F3 van de milieuvergunning 
van 22 augustus 2001. Deze milieuvergunning is verleend door gedeputeerde staten van Fryslân. Onderhand is 
het college bevoegd gezag voor het motorcrossterrein.
36 In de last onder dwangsom van 7 mei 2019 is het maximale dwangsombedrag verhoogd van 10.000 euro naar 
20.000 euro.
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bouwwerk gelegaliseerd. Andere controles op het onderdeel bouw en ruimtelijke ordening hebben niet 
geleid tot vastgestelde overtredingen.

3.3 Categorie brandveilig gebruik
Voor het onderdeel brandveilig gebruik zijn geen controles uitgevoerd.

3.4 Categorie APV en bijzondere wetten
In de voorgaande periode zijn diverse overtredingen op het gebied van de APV vastgesteld. Het gaat 
hierbij om overtredingen op het gebied van het vellen van houtopstanden en het parkeren op de 
openbare weg. De controles hiervoor zijn fysieke controles op het motorcrossterrein en de nabije 
omgeving geweest.
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4 De juridische grondslag van dit toezicht- en handhavingsplan
De basis voor dit toezicht- en handhavingsplan voor het motorcrossterrein zijn het gemeentelijke 
handhavingsbeleidsplan en de landelijke handhavingstrategie. Omdat dit toezicht- en 
handhavingsplan een voor het motorcrossterrein specifieke uitwerking is van het gemeentelijke 
handhavingsbeleidsplan en de landelijke handhavingstrategie, staat in dit hoofdstuk een toelichting op 
deze twee handhavingsdocumenten.

4.1 Gemeentelijk handhavingsbeleidsplan
Het college heeft een (algemeen) handhavingsbeleidsplan vastgesteld voor het gehele grondgebied 
van de gemeente. Dit handhavingsbeleidsplan bevat het beleidsmatige kader voor de wijze waarop 
het college invulling geeft aan haar bevoegdheid tot handhaving voor de fysieke leefomgeving. Op 
basis van dit handhavingsbeleidsplan heeft het college aan de hand van de risicoafweging en 
bepaalde beleidskeuzes inzicht gegeven waar de (bestuurlijke) prioriteiten liggen voor de toepassing 
van handhaving.

De uitwerking hiervan is in het jaarprogramma. Onder andere is in dit jaarprogramma per categorie 
uitgewerkt welke geconstateerde overtredingen prioriteit hebben voor de verder behandeling dan wel 
welke overtredingen prioriteit hebben bij het uitvoeren van de (eerste) controle(s). De categorieën die 
in het jaarprogramma zijn uitgewerkt zijn ‘Bouwen en ruimtelijke ordening’, ‘Brandveilig gebruik’, 
‘Milieu’ en ‘APV en bijzondere wetten’. 

Bovengenoemde categorieën zijn opgesplitst in onderdelen waarvoor het mogelijk is om controles op 
uit te voeren. Hierbij valt te denken aan controles op het voldoen aan de voorschriften van een 
omgevingsvergunning voor het onderdeel bouw, controles op het voorkomen van illegale 
bouwwerkzaamheden, controles op vergunningen voor evenementen en controles op 
omgevingsvergunningen voor het vellen van bomen. In dit toezicht- en handhavingsplan aangesloten 
bij de categorieën uit het jaarprogramma.

4.2 Landelijke handhavingstrategie
Naast het gemeentelijke handhavingsbeleidsplan, heeft het college de landelijke handhavingstrategie 
vastgesteld. Het toezicht en de handhaving wordt uitgevoerd in overeenstemming met de landelijke 
handhavingstrategie. Deze strategie hebben (bijna) alle bestuurlijke bevoegde gezagen (dit zijn onder 
andere de gemeenten, provincies en waterschappen) in Nederland vastgesteld. Het doel van de 
landelijke handhavingstrategie is (kort samengevat) dat alle bestuurlijk bevoegd gezagen op een 
gelijke manier uitvoering geven aan de handhaving.

4.2.1 Beginselplicht tot handhaving
In de landelijke handhavingstrategie staat de beginselplicht tot handhaving centraal. Deze 
beginselplicht volgt uit vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Dit houdt in dat, als er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, het college in 
beginsel van haar bevoegdheid, om handhavend op te treden, gebruik moet maken.37 Slechts in 
bijzondere omstandigheden mag het college afzien van handhavend optreden. Een bijzondere 
omstandigheid is onder andere concreet zicht op legalisatie. Of het feit dat handhavend optreden 
onevenredig is in verhouding met het te dienen belang. Of er sprake is van een bijzondere situatie, zal 
van geval tot geval moeten worden bepaald.

37 Zie onder andere de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 juli 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:2610. Een wettelijk voorschrift is onder andere een voorschrift uit een vergunning of een 
artikel uit een bestemmingsplan of wet- en regelgeving.
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4.2.2 Keuze van sanctiemiddel
In de landelijke handhavingstrategie is uitgewerkt welke bestuurlijke sancties het college kan opleggen 
bij (geconstateerde) overtredingen. Een uitleg van de bestuurlijke sancties is opgenomen in 
hoofdstuk 5. Om te bepalen welke bestuurlijke sanctie wordt opgelegd, wordt de matrix uit de 
landelijke handhavingstrategie gehanteerd. Deze matrix heet de interventiematrix. In deze matrix moet 
een afweging worden gemaakt op basis van het gedrag van de motorsportvereniging en de 
(milieu)gevolgen van de overtreding). In figuur 1 staat de interventiematrix.



21

4.2.3 Horizontale as
Om te bepalen welke sanctie wij kunnen opleggen, moet het gedrag van de motorsportvereniging 
worden bepaald. Dit gebeurt op de horizontale as in de interventiematrix. Op deze as wordt 
onderscheid gemaakt in typering A tot en met D. 
- Typering A houdt in dat er sprake is van een goedwillende overtreder. Deze overtreder handelt 

proactief en is geneigd om de regels te volgen. Als er sprake is van een overtreding, is dit het 
gevolg van onbedoeld handelen.

- Typering B houdt in dat er sprake is van een onverschillige overtreder. Deze overtreder handelt 
reactief en neemt het niet zo nauw met het algemeen belang en de gevolgen van de 
geconstateerde overtredingen laten hem koud.

- Typering C houdt in dat er sprake is van een opportunistische en calculerende overtreder. Deze 
overtreder is ervan bewust dat hij in overtreding is, maar neemt de gevolgen op de koop toe en 
neemt bewust het risico.

- Typering D houdt in dat er sprake is van het bewust en structureel overtreden van de regels en/of 
de overtreder handelt crimineel of maakt deel uit van een criminele organisatie. Ook kan de 
overtreder zich bezig houden met fraude, oplichting en witwassen.

4.2.4 Verticale as
Op de verticale as staan de (mogelijke) gevolgen voor het milieu ingeschaald. Deze gevolgen kunnen 
worden ingedeeld als ‘vrijwel nihil’, ‘beperkt’, ‘van belang’ of ‘aanzienlijk, dreigend en/of 
onomkeerbaar´. Het is aan het bevoegd gezag om te motiveren wat de (milieu)gevolgen zijn van de 
(geconstateerde) overtredingen. Hierbij kunnen de beschrijvingen van de (milieu)gevolgen uit de 
landelijke handhavingstrategie als uitgangspunt worden gebruikt. In de landelijke handhavingstrategie 
is alleen geen toelichting gegeven bij de eerste twee typeringen. De uitleg van deze twee typeringen 
zijn dan ook geheel naar inschatting van het bevoegd gezag.

Bij de typering ‘van belang’ is een omschrijving gegeven. Hiervan is sprake als er een overtreding is 
geconstateerd die een ‘aanmerkelijk risico heeft’, of dat ‘de gevolgen van deze overtreding 
maatschappelijke onrust en/of milieu- of natuurschade veroorzaken, waterverontreiniging en/of doden 
of zieken of gewonden tot gevolg hebben’. Bij de typering ´Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar´ 
wordt dezelfde uitleg gegeven als bij de typering ‘van belang’. Het is dan ook aan het bevoegd gezag 
om te bepalen in welke gevallen er sprake is van een ‘Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbare’ 
overtreding in plaats van een overtreding die wordt getypeerd als ‘van belang’. Ook hierbij geldt dat de 
typering moet worden gemotiveerd.

4.2.5 Verzachtende of verzwarende omstandigheden
Bij het bepalen van de typering in de inventiematrix moet rekening worden gehouden met 
verzwarende of verzachtende omstandigheden. Door deze omstandigheden kan de positie van de 
overtreder namelijk verschuiven in de interventiematrix.

Bij verzachtende omstandigheden kan worden gedacht aan ‘goed gedrag’ van de overtreder. Dit is 
bijvoorbeeld het gedrag van de overtreder waarbij er over een langere periode sprake is van een 
verschuiving op de horizontale as van typering D in de richting van A. Dit houdt in dat er ‘van bewust 
en structureel overtreder van de regels’ een verschuiving moet plaatsvinden naar een overtreder die 
‘proactief handelt en geneigd is om de regels te volgen’.

Bij verzwarende omstandigheden gaat het volgens de landelijke handhavingstrategie om 
omstandigheden waarbij de overtreder met de overtreding financieel voordeel heeft verkregen, een 
voorbeeldfunctie heeft of als er sprake is van medewerking van deskundigen om de overtreding te 
begaan. Ook kan er sprake zijn van waarheidsvinding, normbevestiging, de combinatie met relevante 
delicten of een situatie waarbij de overtreder een financiële sanctie al heeft ingecalculeerd. Voor een 
uitleg van bovengenoemde omstandigheden verwijzen wij naar pagina 9 van de landelijke 
handhavingstrategie.
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5 Bestuurlijke sancties
In dit hoofdstuk is uitgewerkt welke bestuurlijke sancties het college de motorsportvereniging kan 
opleggen en wat deze sancties inhouden.

5.1 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen
Met betrekking tot het optreden tegen overtredingen van wettelijke voorschriften bestaat de 
mogelijkheid gebruik te maken van een aantal bestuurlijke sanctiemiddelen. Deze sanctiemiddelen zijn 
in lijn met de interventiematrix uit de landelijke handhavingstrategie en zijn:
- waarschuwen - brief met een hersteltermijn;
- last onder dwangsom.

5.1.1 Waarschuwen - brief met een hersteltermijn
Waarschuwen betekent dat de motorsportvereniging naar aanleiding van een inspectie een 
waarschuwingsbrief ontvangt. Daarin is opgenomen welke maatregelen of voorzieningen getroffen 
moeten worden om de geconstateerde overtreding ongedaan te maken en willen welke (redelijke) 
termijn de overtreding ongedaan moet worden gemaakt. In de brief staat ook dat als de overtreding 
niet ongedaan wordt gemaakt, er verdergaande bestuursrechtelijke maatregelen worden getroffen. Dit 
zijn een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

5.1.2 Last onder dwangsom
Een last onder dwangsom is een op herstel gerichte interventie voor het ongedaan maken van 
overtredingen en/of het voorkomen van verdere/herhaalde overtreding. De motorsportvereniging krijgt 
een verplichting (een last) opgelegd om binnen een gegeven termijn de overtreding te beëindigen 
door iets te doen of na te laten op straffe van het verbeuren van een dwangsom wanneer de last niet 
tijdig wordt uitgevoerd. De op te leggen dwangsom moet voldoende hoog zijn om de overtreding te 
beëindigen. Een last onder dwangsom kan alleen worden opgelegd als hiervoor een wettelijke 
bevoegdheid bestaat.

Het opleggen van een last onder dwangsom gebeurt volgens zorgvuldig te volgen stappen. In het 
algemeen worden de volgende stappen doorlopen:

1. Voornemen last onder dwangsom, dat wil zeggen: het bekend maken van het voornemen om een 
last onder dwangsom op te leggen. De lastgeving in deze brief is veelal identiek aan de eventuele 
(definitief) op te leggen last onder dwangsom. Tegen dit voornemen staat (veelal twee weken) de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

2. (Definitief) besluit last onder dwangsom, dat wil zeggen: na het aflopen van de zienswijzetermijn 
wordt een definitieve last onder dwangsom opgelegd, tenzij uit de zienswijze of een eventuele 
tussentijdse controle is gebleken dat de overtreding ongedaan is gemaakt.

3. Verbeuren en innen van een dwangsom: als de overtreding niet binnen de begunstigingstermijn 
ongedaan is gemaakt, verbeurt de motorsportvereniging van rechtswege een dwangsom.
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Bijlage 1 - Overzichtskaart met beoordelingspunten


