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Handhaving laat lang op zich wachten 18.4.001 College De Marne 
 
Trefwoorden: overlast, handhaving, klachtbehandeling 
 
Een echtpaar meldt zich na de afhandeling van een eerdere overlastklacht (17.4.073) opnieuw bij de ombuds-
man. Deels met een reactie op de klachtafhandeling, maar deels ook met nieuwe klachten en gebeurtenissen. 
De ombudsman organiseert een gesprek met betrokkenen en de gemeente om te bespreken welke mogelijk-
heden de gemeente heeft. De gemeente kan er namelijk niet voor zorgen dat de buren in de straat elkaar 
voortaan met rust laten. Wel kan er duidelijkheid en inzicht worden verschaft door de gemeente.  
In het gesprek legt de gemeente uit wekelijks veel bezig te zijn met de situatie in de straat, hoewel dat voor het 
echtpaar niet direct merkbaar is. Het echtpaar is blij te horen dat die aandacht er is. Het wil echter graag dat de 
gemeente nu eindelijk gaat handhaven. Daarmee zou 70 tot 90% van de overlast kunnen verdwijnen.  
De gemeente laat over een ca. 2 jaar oud handhavingsverzoek van het echtpaar weten dat er een concept be-
schikking klaarligt, die op korte termijn wordt verzonden. Het echtpaar ontvangt daarvan een kopie. De ge-
meente erkent dat de afhandeling lang op zich heeft laten wachten.  
Verder ligt er een nieuw handhavingsverzoek voor andere overtredingen bij de gemeente. De gemeente heeft 
aangegeven dit verzoek in behandeling te hebben en daar nog enkele weken voor nodig te hebben. 
De ombudsman stelt vast dat de gemeente bezig is met de gewenste handhaving. Van beide beschikkingen 
moet het effect worden afgewacht. Ook worden tijdens het gesprek afspraken gemaakt over het melden van 
nieuwe overlastsituaties bij de gemeente. Als er sprake is van bedreigingen, handtastelijkheden of andere straf-
rechtelijke gedragingen is de politie de aangewezen instantie. Die kan daarvoor niet verwijzen naar de gemeen-
te. Met het vastleggen van de gemaakte afspraken rondt de ombudsman haar bemoeienissen af.  

 
 
Verklaring van de gemeente gewenst 18.4.068 College De Marne 
 
Trefwoorden: hulp/ondersteuning 
 
Een man zet zich in voor een vriendin die tijdelijk bij hem inwoont omdat ze geen woning meer heeft. De vrien-
din wil vanwege de afnemende financiële ondersteuning voor de zorg voor haar zoon, die beschermd woont, 
graag verhuizen naar Noord-Holland. Door de verhuizing zou ze dichter bij familie komen te wonen die dan de 
zorg voor haar zoon met haar kan delen en op den duur van haar kan overnemen.  
Vooruitlopend op de koop van een nieuwe woning in Noord-Holland, heeft ze haar eigen woning te koop gezet. 
Die is uiteindelijk vanwege aardbevingsproblematiek voor minder verkocht dan de hypotheek die ze moet af-
lossen. De vriendin is om die reden nu aangewezen op een huurwoning in Noord-Holland. Ze heeft de gemeen-
te gevraagd om een ondersteunende verklaring zodat ze misschien eerder in aanmerking komt voor een huur-
huis. De gemeente doet dat echter niet. Als de vrouw daarover een klacht heeft ingediend en ze over de afhan-
deling daarvan niet tevreden is, neemt de man haar zaak over. Hij meldt zich bij de ombudsman met een drin-
gende oproep om de gemeente te bewegen die verklaring wèl voor haar te schrijven.  
Na bestudering van de stukken moet de ombudsman constateren dat de gemeente uitvoerig is ingegaan op de 
vraag van de vriendin. Dat dit niet tot het gewenste resultaat leidt, is heel jammer, maar een onderzoek van de 
ombudsman kan daar niets aan toevoegen. Dat laat zij de man weten. Die is het er echter helemaal niet mee 
eens.  
 

  



Consequent zijn bij handhaving 18.4.103 De Marne 
 
Trefwoorden: overlast, handhaving, organisatie, voortvarendheid   
 
Een man voelt zich niet serieus genomen door de gemeente. Hij ervaart namelijk veel overlast van zijn buren. 
Een buurman gebruikt de openbare weg niet volgens de regels. Hij parkeert zijn vrachtwagen en/of aanhanger 
zodanig dat deze de toegang naar de woning van de man, de parkeerplaatsen en/of zijn uitzicht blokkeren. De 
man heeft de gemeente gevraagd om een parkeerverbod in te stellen. De gemeente geeft aan dit verzoek geen 
gehoor. De man heeft de overlast al vele keren per e-mail gemeld bij de gemeente en de politie. Daar wordt 
niets mee gedaan. Verder staan op het erf van een buurman containers, die daar niet mogen staan. De buur-
man is door de Omgevingsdienst Groningen aangeschreven om de overtreding op zijn erf te beëindigen. Daar 
blijft het echter bij. De containers zijn niet verwijderd en de Omgevingsdienst onderneemt geen verdere actie. 
Nu mag hij de overlast alleen nog schriftelijk aan de gemeente melden of telefonisch bij de frontoffice van de 
Omgevingsdienst. Dat vindt de man niet terecht. Nu er niets gedaan wordt aan zijn ervaren overlast stapt de 
man naar de ombudsman. 
 
Meldingen parkeeroverlast 
Op basis van de stukken en gesprekken met betrokkenen stelt de ombudsman vast dat de gemeente geen 
overtredingen heeft geconstateerd. Op enkele uitzonderingen na kan de gemeente niet achterhalen door wie 
en wanneer is gecontroleerd. De waarnemingen zijn namelijk niet vastgelegd. Hierdoor heeft de gemeente niet 
gezorgd voor een dossier dat de basis is voor goede informatieverstrekking en voor het starten van een even-
tuele handhavingsprocedure. Dat is niet behoorlijk. De gemeente ziet dit ook in en heeft de ombudsman toe-
gezegd voortaan schriftelijk te rapporteren over de waarnemingen. 
Het verzoek van de man om een parkeerverbod in te stellen is 2 keer beoordeeld door de verkeerscommissie 
van de gemeente. Die is van oordeel dat een parkeerverbod niet nodig is aangezien het gaat om een 30 km-
zone. Vanwege de geringe toegestane snelheid zal er door het parkeren op de weg geen onveilige situatie ont-
staan. Andere weggebruikers kunnen zich snel aanpassen aan minder inzichtelijke situaties. De ombudsman 
stelt vast dat er serieus naar het verzoek is gekeken. 
 
Containers 
Het handhavingsverzoek dat over de containers op het erf van de buurman gaat, is onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente opgepakt door de Omgevingsdienst. Deze dienst heeft een waarschuwingsbrief met een her-
steltermijn van 6 weken gestuurd. De buurman heeft deze brief echter ongeopend retour gestuurd. Daarop 
volgde een gesprek waarin de buurman aangaf zich niet aan de hersteltermijn te gaan houden. Vervolgens is 
niet de volgende stap van het gemeentelijk handhavingsbeleid ingezet, terwijl dat ruim een half jaar eerder wel 
was toegezegd. De ombudsman vindt dat geen voortvarende behandeling van het handhavingsverzoek en doet 
de aanbeveling aan de gemeente om de handhavingsprocedure op zeer korte termijn voort te zetten.  
 
Contactmaatregel 
Over de reden dat de man alleen nog schriftelijk zijn meldingen mag doorgeven, laat de gemeente weten dat 
dit is gedaan vanwege de vele e-mails die de man stuurde aan verschillende medewerkers. Daarnaast stelt de 
gemeente dat de meldingen vaak geen overtredingen inhouden. De gemeente erkent dat zij de man hierover 
meer duidelijkheid had moeten geven. Dan zou de man hebben geweten in welke situaties de gemeente be-
voegd is om op te treden. Overigens stelt de gemeente dat de man ook dan niet kan verwachten dat de ge-
meente naar aanleiding van iedere melding meteen een handhaver stuurt. Dat is ondoenlijk. Dat kan de om-
budsman volgen. 

 


