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Bestuurlijk draagvlak



Controle op opslag- en garageboxen is een bestuursrechtelijke actie

Gemeentelijke controle



Cijfers

• Almelo telt meer dan 2500 opslag- en garageboxen
• Gemiddeld 75 opslag- en garageboxen per controle
• Resultaten: 5 tot 10% overtreding / misdrijf geconstateerd



Juridische grondslag I

• Artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
• Het gebruik van de gronden moet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan
• Bijvoorbeeld: stallen van voertuigen of huisraad

• Artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
• Een toezichthouder mag elke plaats betreden, met uitzondering van een woning
• Toegang met behulp van de sterke arm
• Toezichthouder mag zich laten vergezellen

• Voorbeelden: bewoning, bedrijfsruimte, horeca, maar ook sociale zekerheidsfraude



Juridische grondslag II

• Vonnis Wijchen (ECLI:NL:RBGEL:2022:2432)
• Geen duidelijke taakverdeling 
• Doel en strekking kan niet worden vastgesteld
• Meervoudige kamer: vormverzuim > vrijspraak

• Vonnis Almelo I en II (ECLI:NL:RBOVE:2022:2770)
• Voorbereidingshandelingen hennepteelt, wapens, munitie, verborgen ruimte
• Meervoudige kamer: binnentreden garagebox rechtmatig
• Gevangenisstraf 8 maanden (2x)



Juridische grondslag III

• Vonnis Almelo III
• Voorbereidingshandelingen hennepteelt 
• Bestuurlijke waarschuwing
• Aantal maanden later een hennepkwekerij in de woning > sluiting 6 maanden
• Voorzieningenrechter: afgegeven bestuurlijke waarschuwing speelt een rol bij de noodzaak van 

sluiting van de woning (ECLI:NL:RBOVE:2022:1820)
• Taakstraf van 160 uur en twee maanden (voorwaardelijke) gevangenisstraf



Type opslag- en garageboxen I

• Losstaand of geclusterd (binnen of buiten)
• In het zicht
• Uit het zicht

• Losstaand van de woning 
• Vast aan de woning
• Flatportiek

• Uitgangspunt: clustering van drie of meer opslag- en garageboxen uit het zicht (achter een poort)



Type opslag- en garageboxen II



Beginsel van fairplay



Voorbereiding

Bevoegdheid
• Is de toezichthouder wel bevoegd?

Selectie
• Selectie: willekeurig (staat van onderhoud en ligging)
• BAG-register

Tips
• Breng de eigenaren/huurders in beeld

• Achterhaal de contactgegevens (telefoonnummers)
• Maak een veiligheidsafweging
• Zorg voor een goede slotenmaker
• Informeer de partners: politie, douane, belastingdienst, sociale recherche
• Maak met de partners duidelijke afspraken over de verwachting, rolverdeling en het eerste 

aanspreekpunt (bijvoorbeeld tijdens de briefing)
• Wijs een coördinator aan
• Regel de randzaken



De gemeente heeft de regie en is leidend

Rol van de politie is die van de sterke arm



Tijdens de controle I

Stappenplan
• De locatie wordt door de gemeente afgesloten. Niemand (behalve de partners) komt het terrein op of 

af.
• De eigenaar/huurder wordt in de gelegenheid gesteld de opslag- of garagebox te openen.
• Bij afwezigheid eigenaar/huurder wordt de opslag- of garagebox door de slotenmaker geopend. Het 

openen kan alleen op verzoek van verantwoordelijke toezichthouder.
• Alleen de toezichthouder gaat de opslag- of garagebox binnen. De toezichthouder kijkt daarbij 

zoekend rond. De politie blijft op een gepaste afstand. 
• Wanneer er zaken worden aangetroffen zoals wapens, drugs, geld, sigaretten etc. wordt de opslag- of 

garagebox direct bevroren en overgedragen. Vanaf dat moment is de partner leidend. 
• Na de controle wordt de opslag- of garagebox afgesloten en wordt de eigenaar/huurder in kennis 

gesteld door het aanbrengen van een informatieblad op de deur van opslag- of garagebox. 



Tijdens de controle II



Tijdens de controle III

• Steekproefsgewijs of allemaal?
• Verslaglegging
• Zero-tolerance
• Gebruik van honden

• Door de douane/politie
• Door een particulier bedrijf



Na de controle

• Communicatie 
• Niet: “de gemeente en de politie hebben samen” …. En ook niet “ bij een gezamenlijke controle 

door gemeente, politie…”
• Bewustwordingsgesprek
• Bestuurlijke handhaving?



Vragen?

veiligheid@almelo.nl


