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Samenvatting 

Volgens het vigerende stappenplan horeca kan een ondernemer 

driemaal de geluidsvoorschriften overtreden alvorens een in verband 

daarmee opgelegde dwangsom daadwerkelijk wordt geïnd. De impact 

van de geluidsoverlast bij omwonenden is erg groot en daardoor komt 

de leefbaarheid ernstig in het geding. Middels het aangepaste 

stappenplan horeca zal het mogelijk worden sneller op te treden. De 

opgelegde dwangsom kan dan al worden geïnd, als na de tweede 

geluidmeting is gebleken dat de geluidsvoorschriften zijn overtreden. 

Voorstel om te besluiten 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met aanpassing stappenplan 

handhaving horeca, in die zin dat: 

1. het effectueren van de opgelegde dwangsom mogelijk is na de 

tweede geluidsmeting 

2. het aantal inningen beperkt blijft tot ten hoogste vijf 

3. na de vijfde inning van de dwangsom het traject met zwaardere 

sanctiemaatregelen (vb. gehele of gedeeltelijke sluiting) zal worden 

gestart 
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1 Inleiding 

Het vigerende horeca-stappenplan is in 1999 opgesteld en is een geactualiseerde versie van 

het stappenplan dat in 1992 is opgesteld. Het horeca-stappenplan is destijds opgesteld om 

geluidhinder vanuit horeca-inrichtingen efficiënt en eenduidig aan te pakken.  

Het vigerende horeca-stappenplan kent feitelijk 4 stappen (inclusief inning dwangsom). Na 

een gegronde klacht door derden betreffende geluidsoverlast, veroorzaakt door een horeca-

ondernemer, wordt (eventueel na een geluidsmeting)een mutatie gemaakt bij de politie 

(bijzondere wetten). Vervolgens: 

1. wordt de ondernemer uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt medegedeeld dat hij/zij 

in stap 1 is geplaatst (waarschuwing, stap 1); 

2. wordt bij herhaalde constatering van de geluidsovertreding een geluidsmeting uitgevoerd 

door de politie; dit wordt gemuteerd en doorgegeven aan de afdeling Milieu, bureau Midden 

en Kleinbedrijf, dat de ondernemer aanschrijft, waarin het voornemen tot het opleggen van 

een dwangsom kenbaar wordt gemaakt. (stap 2); 

3. wordt na de eerstvolgende constatering van geluidsoverlast (na meting door bureau 

Toezicht) een dwangsombeschikking uitgevaardigd door de gemeente. De politie maakt bij 

deze stap ook proces-verbaal op (stap 3); 

4. wordt na elke constatering van overtreding van geluidsvoorschriften (door bureau 

Toezicht) de dwangsom geïnd. Wederom maakt de politie proces-verbaal op (stap 4). 

2 Doelstelling 

Door een handhavingsstap weg te laten, zodat sneller opgetreden kan worden, zal de 

leefbaarheid voor omwonenden worden vergroot. 

Door het aantal inningen te beperken zal sneller overgegaan worden op het traject met 

zwaardere sanctiemaatregelen (vb. gehele of gedeeltelijke sluiting). 

3 Argumenten 

Vanuit de afdeling Milieu is aangegeven dat er teveel stappen gezet moeten worden voordat 

daadwerkelijk wordt ingegrepen. De ondernemer kan in vigerend stappenplan driemaal de 

geluidsvoorschriften overtreden alvorens er daadwerkelijk sanctiemaatregelen worden 

uitgevoerd. 

De politie heeft aangegeven dat om organisatorisch redenen het niet goed mogelijk is om alle 

betrokken politiemedewerkers geluidsmetingen te laten verrichten. 

In de praktijk blijkt ook dat de politie in de stappen drie en vier niet in alle gevallen overgaat 

tot het opmaken van proces-verbaal. 

De optie om bureau Toezicht in plaats van de politie de meting te laten verrichten, die ten 

grondslag ligt aan het uitvaardigen van het voornemen, is ook bekeken (stap 2). Omdat 

bureau Toezicht ook al bij stap 3 een meting verricht zou dit echter een behoorlijke vergroting 

van de werkdruk betekenen en is er derhalve van af gezien. 

4 Financiën 

N.v.t. 

5 Juridische aspecten 

Er zitten geen andere juridische consequenties aan de wijziging van het stappenplan dan aan 

het vigerende stappenplan zijn verbonden. Het is echter wel goed mogelijk dat er in eerste 

instantie wat vaker bezwaar- en/of beroepsprocedures gevoerd gaan worden aangezien er 

sneller een dwangsombesluit wordt genomen danwel in een later traject bestuursdwang wordt 

toegepast. De verwachting is echter dat door het stringenter handhavingsbeleid het 
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naleefgedrag verbeterd zal worden en daardoor uiteindelijk het aantal bezwaar- en/of 

beroepsprocedures niet wezenlijk anders zal zijn dan met het huidige horeca-stappenplan. 

 

Volgens het vigerende horeca-stappenplan wordt een overtreder van de stap waarin het 

voornemen kenbaar wordt gemaakt één stap teruggezet indien in een periode van zes 

maanden geen klachten over het horeca-bedrijf zijn gemeld of als blijkt dat de tijdens deze 

periode ingediende klachten ongegrond zijn. Thans is het dus dat na een half jaar de 

overtreder van stap 2 (voornemen) naar stap 1 gaat en wederom na een half jaar van stap 1 

naar stap 0. In het nu voorgestelde stappenplan zal de overtreder, indien er in een periode 

van zes maanden geen klachten over het horeca-bedrijf zijn gemeld of als blijkt dat de 

klachten omgegrond zijn, van stap 1 (voornemen) teruggezet worden in stap 0. 

Ingeval van een opgelegde dwangsom kan op verzoek van de overtreder de dwangsom 

worden ingetrokken als de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de 

dwangsom is verbeurd (art. 5:34 lid 2 Awb). Gedurende het eerste jaar dat de dwangsom van 

kracht is kan de ondernemer geen gebruik maken van de ontheffingsmogelijkheid van de 

geluidsvoorschriften ingevolge de 14-dagenregeling. Dit is hetzelfde als onder de oude 

regeling. 

6 Communicatie 

Er is een concept artikel opgesteld om de horeca en bewoners in Nijmegen te informeren 

aangaande deze wijziging in het stappenplan. Dit, bijgevoegd artikel, zal in De Brug worden 

geplaatst. Tevens kan de wethouder de pers mondeling informeren. 

7 Uitvoering 

In het nieuwe stappenplan wordt uitgegaan van twee stappen (drie stappen inclusief inning 

dwangsom). Na het ontstaan van geluidsklachten wordt: 

1. door de politie, indien mogelijk, de klacht beoordeeld op basis van het gehoor (geen 

geluidsmeting). Indien het een terechte klacht betreft (muziekgeluid duidelijk waarneembaar 

boven het stemgeluid) krijgt de ondernemer een waarschuwing én er wordt tevens een 

aanzegging gedaan. Dit wordt gemeld aan de afdeling Milieu, bureau Midden en Kleinbedrijf, 

dat een brief naar de overtreder verstuurt met het voornemen tot het treffen van een 

bestuurlijke maatregel (stap 1); 

2. bij herhaalde constatering van de (vermoedelijke) geluidsovertreding een geluidsmeting 

uitgevoerd door bureau Toezicht. Na geconstateerde (door meting) overtreding wordt de 

overtreding gemeld aan de afdeling Milieu, bureau Midden en Kleinbedrijf, zodat vervolgens 

een dwangsombeschikking uitgevaardigd kan worden. De politie (bijzondere wetten) maakt 

bij deze stap proces-verbaal op (stap 2); 

3. na elke constatering van overtreding van geluidsvoorschriften (door bureau Toezicht) de 

dwangsom geïnd. Wederom maakt de politie proces-verbaal op (stap 3). 

 

Met inachtneming van de juridische eisen voor een dwangsom, is dit de snelste weg om een 

bestuursrechtelijke sanctie uit te voeren. 

 

Het voorgestelde nieuwe stappenplan is in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie 

tot stand gekomen. 

Verder is met de politie afgesproken dat zij niet vaker dan tweemaal overgaat tot het 

opmaken van een proces-verbaal en dat het aantal inningen door de gemeente beperkt blijft 

tot ten hoogste vijf. Het is namelijk in de praktijk gebleken dat sommige ondernemers de 

voorkeur geven aan het betalen van meerdere  boetes dan hun gedrag aan te passen. 

Indien noodzakelijk zal na de 5
e
 inning het traject met zwaardere sanctiemaatregelen (vb. 

gehele of gedeeltelijke sluiting) worden gestart. 


