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Als u activiteiten ontplooit als ondernemer, 
stichting, vereniging, instelling of als 
ondernemende burger dan heeft dat altijd impact 
op de omgeving. Daarom gelden er wetten en 
regels. Er wordt van u verwacht dat u zelf actief 
oplet welke regels voor u van toepassing zijn en 
dat u zich hier vervolgens ook aan houdt. 
 
In Drenthe controleert de Regionale Uitvoeringsdienst 
(RUD Drenthe) namens de Drentse gemeenten en 
de provincie of u de wet- en regelgeving op het 
gebied van milieu, asbest en bodem correct naleeft. 
Is dit onvoldoende het geval, dan beoordelen wij 
de overtreding, gebruikmakend van de Landelijke 
Handhavingsstrategie (LHS). Wat deze strategie 
inhoudt, leest u in deze folder. 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze infor-
matie, aarzel dan niet contact te zoeken met de RUD 
Drenthe. We informeren u graag!

Contact
RUD Drenthe
Postbus 1017, 9400 BA Assen 
Algemeen nummer: 0800 - 9102 
E-mailadres: info@ruddrenthe.nl
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Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking 
met de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten.



De RUD-medewerker die u bezoekt bij een controle-
bezoek, zal zich bij een geconstateerde overtreding 
houden aan de Landelijke Handhavingsstrategie. Die 
strategie houdt in dat er wel coulance is als u van 
goede wil bent, maar dat wel meegewogen wordt hoe 
ernstig de gevolgen van uw nalatigheid zijn. Wat de 
zwaarte wordt van de handhavingsmaatregelen is 
mede afhankelijk van uw eigen gedrag en uw mede-
werking. In de tabel hiernaast is dit schematisch 
weergegeven.

Als u van de regels afwijkt, kan dat dus nadelige 
gevolgen voor u hebben. Dat geldt logischerwijze voor 
alle overtredingen die worden beoordeeld als crimineel 
en structureel van aard. Het geldt echter ook voor de 
(iets) lichtere en/of (half) onbedoelde overtredingen! 
Zelfs als u onbedoeld de regels niet in acht neemt dan 
kunnnen handhavingsmaatregelen tegen u worden 
getroffen.
 
1.  Wij kunnen u een last onder dwangsom opleggen. 

De hoogte van het bedrag hangt af van de zwaarte 
van de overtreding en het risico op herhaling. 
U kunt nog de gevraagde maatregelen treffen 
en voorkomen dat het bedrag verbeurd wordt. 
Bij spoedeisende zaken wordt er een last onder 
bestuursdwang toegepast. De kosten daarvan 
worden op u verhaald. 

2.  Wij kunnen besluiten dat er strafrechtelijke stappen 
tegen u moeten worden ondernomen. Dit levert 
naast de opgelegde straf een strafblad op, met alle 
negatieve gevolgen van dien.

3.  U kunt te maken krijgen met verplicht verscherpt 
toezicht. RUD Drenthe komt vaker langs en zal 
inzicht in meer gegevens vragen. Dit betekent dat 
u meer tijd kwijt bent aan het voorbereiden van de 
controle.

4. Bij overtredingen met mogelijk zeer ernstige 
gevolgen, aanhoudende overtredingen of crimineel 
gedrag kunnen wij uw vergunning intrekken.

Er volgt mogelijk 
een last onder 
dwangsom of 
bestuursdwang. 

Mogelijk wordt er 
ook strafrechtelijk 
opgetreden. 
U wordt vaker 
gecontroleerd.

Er volgt een last 
onder dwangsom of 
bestuursdwang en 
een strafrechtelijk 
onderzoek. U wordt 
vaker gecontroleerd. 

Mogelijk wordt 
uw vergunning 
ingetrokken.

Er volgt een last 
onder dwangsom of 
bestuursdwang en 
een strafrechtelijk 
onderzoek. U wordt 
vaker gecontroleerd.

BELANGRIJK

BEPERKT

LICHT

U krijgt een 
waarschuwing met 
hersteltermijn. 
Mogelijk wordt er

strafrechtelijk 
opgetreden  in 
de vorm van 
een bestuurlijke 
strafbeschikking 
milieu (BSBM) of 
een bekeuring.

U wordt 
aangesproken en 
krijgt informatie ter 
verbetering.

U krijgt een 
waarschuwing met 
hersteltermijn, 
daarnaast wordt zo 
mogelijk strafrechtelijk 
opgetreden.

AANZIENLIJK

CRIMINEEL
STRUCTUREEL

CALCULEREND 
RISICO NEMEND

ONVERSCHILLIG
VAN GOEDE WIL 

PROACTIEF

Oranje 
zone

Gele zone

Donker
groene 
zone

Licht
groene
zone

Rode 
zone

RODE ZONE Komt uw overtreding in samenhang 
met uw gedrag uit in de rode zone, dan treffen u 
de strengste maatregelen. Op de overtredingen met 
aanzienlijke gevolgen, waarbij het gedrag van de 
overtreder calculerend of crimineel is, volgt een 
last onder dwangsom of bestuursdwang en een 
strafrechtelijk onderzoek, frequente controle en 
mogelijk intrekken van de vergunning. Ditzelfde geldt 
voor de overtredingen met belangrijke gevolgen en 
calculerend of crimineel gedrag.

ORANJE ZONE Komt uw overtreding in samenhang 
met uw gedrag uit in de oranje zone, dan wordt 
er bestuursrechtelijk handhavend en mogelijk 
strafrechtelijk tegen u opgetreden. Deze zone is van 
toepassing op een onbedoeld begane maar toch 
aanzienlijke overtreding, een onverschillig begane 
belangrijke overtreding of een gecalculeerde lichte 
overtreding. Deze kunnen allemaal hetzelfde gevolg 
hebben, te weten: een last onder dwangsom of 
bestuursdwang, strafrechtelijk optreden en frequentere 
controle. 
 
DONKERGROENE ZONE Komt uw overtreding in 
samenhang met uw gedrag uit in de donkergroene 
zone dan krijgt u eerst een waarschuwing met een 
hersteltermijn. Pas als de hersteltermijn niet wordt 
nagekomen, wordt bestuursrechtelijk handhavend 
opgetreden. Er wordt bekeken of strafrechtelijk optreden 
nodig is, maar dit zal in de praktijk meestal alleen zijn 
als de overtredingen niet meer herstelbaar zijn. 

LICHTGROENE ZONE Komt uw overtreding in 
samenhang met uw gedrag uit in deze zone dan krijgt 
uw informatie over de overtreding en hoe u deze 
voortaan kunt voorkomen.
 
GELE ZONE Crimineel gedrag accepteren wij niet. 
Dit betekent dat wij zelfs bij de lichtste overtredingen 
onderzoeken of strafrechtelijk optreden mogelijk is.

De Landelijke HandhavingsstrategieMogelijke gevolgen 
van de overtreding: Toelichting


